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প্রথম পরিচ্ছেদ | 
সুচন। | 

“দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ, ” কথাটা গ্রামা 

ভাষায় ব্বহত। শিক্ষিত সমাজে এই প্রকার অশুদ্ধ প্রয়োগ সঙ্গত 

নহে। কিন্তু আমার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়। মনে করি না। 
আমার বিগ্যাবুদ্ধি নিতান্ত অল্প; ঘেরপ শক্তি-পান্্থা প্রাপ্ত হইয়াছি 

তদল্সসারেই মনোভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্ট| করি; বিজ্ঞ গুলীর মনোরঞ্জন 

করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম । ভাষার পারিপাটা, যোজনার স্থকৌশল, 

রচনার মাধুষ্য, ভাবের বিশ্তদ্ধত। প্রভৃতি কোন গুণই এই মূর্খ হইতে 

সম্ভবে ন।। তবে লিখি কেন, তবে বলি কেন? এ প্রশ্নেব উত্তর 

দিতেও আমি অক্ষম; আমি নিজেই বুঝি ন|, কেন লিখি; পরকে 

বুঝাইতে চেষ্টা কর! বিড়ম্বন।। বিজ্ঞগুলীর নিকট আমার নিবেদন 
উাহার। যেন আমার দোষ গুলি ক্ষম। করেন। আমি জানি, 

“বাধু যথ। কুস্থমের গদ্ধমাত্র লঘ, 

ভাষ। হ'তে ভক্তি লন, বিড দঘানয” | 

ভক্তিই দেবতার গ্রাহ_ দেবতা ভক্তিই চান্। আমার মান 

জন্গণকে আমিও, তাই, ভক্তি দিতে ইচ্ছুক। ভাবভক্তি থাকিলে 

তদগ্রহণে কৃতার্থ করুন। 
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আমার প্রথমোক্ত গ্রাম্য কথাটা" একবারে ভক্তিবিহীন নহে, 

উহ্ান্দে কিঞ্চিৎ ভাবও আছে। যেকার্যযে সমবায় শক্তির আবশ্ঠক 

সেখানে বহুজনের সহানুভূতি চাই ; নতুবা সে কার্যে সাফল্য লাভ 
দুরাশ! মাত্র । পক্ষান্তরে সমবায় শক্তি দ্বারা যে কোন কাধ্য স্থসিদ্ধ 

হয়না এ কথ! আমি স্বীকার করি না। বিশেষতঃ আমাদের ক্ষুদ্র 
মস্তিষ্কে যে সকল: কাজের কথা উদ্ভৃত হয় তাহা যে সমবায় শক্তি দ্বারা 
বান্তবিকই সাধনীয়, চতুদ্দিগের কাধ্যার্বপীর' প্রতি দৃষ্টি করিলে তাহা 

সহজেই হৃদয়ঙ্গম কর। যায়। দশ জনে একত্র হইয়া! একটা কাক্ত 

করিলে, দৈব ছুর্বপাকে তাহাতে অকৃতকার্য হইলেও লজ্জার কথা 

নাই। চেষ্ট! করিয়! দেখা গেল “যত্বে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঙত্র 

দোষঃ” | আর ভগবদিচ্ছায় যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে “বেশ বাহাছুরী 

অপার আনন্দ, বিমল স্থুখ | আনন্দময় ভগবান যত্রশীল ব্যক্তিকে" 

কখন নিরানন্দ করেন না । কৃপাময় কপাকণ। বিতরণ করিলে আমর 

অবশ্যই কৃতকাধ্য হইব । 

বহুদিন হইতে আমরা একটা! গুরুতর অভাব অনুক্রব করিতেছিলাম ! 

সেই অভাব দূরীকরণার্থ অনেকের ঘন্তরিক ইচ্ছ।৪ ছিল। কিন্তু 
এপধাস্ত সে স্থযোগ ঘটে নাই। ভগবদিচ্ছায় আজ দে সুযোগ 

উপস্থিত। এস্বযোগ পরিত্যাগ করিতে বোধহয় কেহই ইচ্ছুক নহেনশ। 
সকলেই উৎসাহিত, সকলেই যত্বশীল। একই বাসন। প্রণোদিত 

ব্যক্তিগণ মধ্যে কোনও প্রকার মতানৈকা ঘটাও সম্ভব নহে। ভাই 

অনারাসে আমাদের একত| সংঘটন হইবে বলিয়া আশ। করা যায় । 
ব্রাহ্মণ সমীজে একতা নাঈ, এক পরামর্শ হইয়। কোন কাজ করিবার 

শক্তি নাই । একত! না থাকার দরুণ সমাজের .সে কি অনিষ্ট হইতেছুছ 

তাহ! সকলেই লক্ষ করিতেছেন। একতার যে কি গুণ তাহাও 
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অনেকেই জীনেন। তাই আষ্ী সকলে একতার অভাব দূর করিয়া 
মিলন প্ররাসী হইয়াছেন। তাই আজ ব্রাক্মণ-সভার অধিবেশন ।৬এ,প্লিব্গর 

অধিবেশন, বোধ হর এই প্রথম । আজ স্থভদিন বটে । একতা কথার কথ। 

নহে। ইহা এক মহাধজ্ঞর_স্বঘ়ং ভগবান ইহার আরাধ্যদেব, তগতচিত্তে 

ভগবচ্চিন্তাই ইহার মূল মন্ত্র; সর্ধবকার্যেই ইহার বিনিয়োগ, ব্যক্তিগত 

স্বার্থই ইহার বলী; একান্তিকত! চিত্তশুদ্ধি, নিরপেক্ষতা, অদ্বৈত ভাব 

ইহার পৃজ্জোপকরণ, জীবন*্উৎসর্গ ইহার দক্ষিণা, ফল কাধ্যসিদ্ধি। 

এ যজ্ঞে কাহার ন। ইচ্ছ। হয়? এ মহাধজ্ঞের উদ্যোগ, আয়োজন, অনুষ্ঠান 

চতুদ্দিগেই হইতেছে । কিন্তু ছুঃখের সহিত বলিতে হইল ত্রাহ্ষণ 
সমাজে সে উদ্যোগ চেষ্ট! দেখ। যায় না। ব্রাহ্মণ সমস্ত জাতির অগ্রগণ্য | 
জ্ঞানে বিজ্ঞানে ব্রাহ্গণজাতি এক সময়ে জগতে শিক্ষকতা করিতেন । 

কালের কুটিল গতিতে, জাতীয় অবনতির ঘোর ঘুর্ণিপাকে পতিত হইয়। 

ইহারা এখন সে গৌরব হারাইতেছে, শিক্ষক এখন ছাত্রত্ব গ্রহণ 

করিতেও অক্ষম । একথ। ভাবিতেও ঞে মন্্ বিদীর্ণ হয়। যখন 

সমস্ত জগৎ জ্ঞনতা অন্ধকারে আবৃত ছিল, যখন সভাতা শব্দটা 9 

জগতের নিকট ্ধপরিজ্ঞাত ছিল; তখনও ভারতীয় ব্রিদ্য।, ভারতীয় 

জ্ঞান, ভারতীয় শিল্প বাণিজা, ভারতীয় বিজ্ঞান, ভারতী দর্শন, 

ভারতের চিন্ত।, ভারতের ভাব, ভার্তর নাম ভারতের কাম উন্নতি 

চরম সীমায় অধিরোহন করিয়াছিল। ভারতীয় মুনিপ্ঝধিগণ যে সকল 

তত্ব আরিঙ্কার করির়ছেন অগ্য পধ্যন্ত জগৎ তাহ। করিতে পারে নাই। 
ধ্যানগম্য ভব আবিষ্কার কর। দূরে থাকুক অনেক জাতি এ সকল বিবর 

এখন পর্যন্ত কল্পনাতেও আনিতে পালক ও নাই। তাহাদের মন্তিকে 

এখন ৪ এত শক্তি সঞ্চিত হম নাই যে তাহার! তদ্বিরক আলোচনল। 

করে। ভারত তত্বের কিঞ্চিৎ আভাস প্রাপ্ত হইরা, ভারতীয় জ্যোতির 
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কিঞ্চিন্নাত্র বিভার্স দেখির। অপরাপর জ্ীতি এখন জগৎকে আত্ম গরিমা 
ছেখাইতেছে ; রূপান্তরিত বা নামান্তরিত করিয়া ভারতীয় জ্ঞানের 
অন্থধাবনে জাতীর উষ্নতির ধবজ। উড়াইতেছে । আর আমর! উদগত- 

নেত্রে তাহাদের কাধ্যের অলৌকিকত্ব দেখি স্তস্তিত ও আশ্চধ্যান্বিত 
হইতেছি। আমাদের পূর্ববপুরুষগণ আমাদের জন্য বে সকল ধনরত্বু 
সঞ্চিত করিয়। গিয়াছেন, আমর। অবিবেচন। পূর্বক সে গুলিকে সারহীন 
মৃত্তিকাবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছি । বিনা বিচারে আমরা সিদ্ধান্ত করি 
আমাদের কিছু ছিল না, আমাদের কিছু নাই! চতুদ্দিগে যাহ। 
কিছু দেখিতেছি ঠকলই বিদেশীর আমদানী । কল-কারখান। যন্ত্রাদি 
সন্ন্বেও আমাদের এই প্রকার অমূলক মিথ্যা ধারণা বদ্ধমূল হইয়। 
গিয়াছে । কল-কারখান। কি ভারতের লোক জানিত না? মেঘনাদ 
মেঘান্তরালে থাকিয়া যুদ্ধ করিতেন একথ! আমর! কিছুতেই বিশ্বাস - 

করিতে প্রস্তত নহি; কারণ ইহা অসম্ভব ঘটনা । কিন্তু ইউরোপে 
বাঙ্পীয় পোত নিম্মিত হইতেছে, শৃণো উড্ডীন হইবার কৌশল আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, একথ। আমর! বিনা আপত্তিতে সত্য বলিয়। স্বীকার কবি, কারণ 

ইহা সম্ভব । লক্ষণ চতুদ্দশ বৎসর অনিদ্রার ছিলেন একথা আমর! 

অতিরধ্ধিত মনে করি; কিন্ত কালীফণিয়া দ্বীপের জনৈক শ্বেতাঙ্গ বহুকাল 

পধ্যন্ত ওরূপ অনিদ্রাবস্থায় আছে. একথা আমাদের গ্রাহ। শ্রীকৃষ্ণের 
বাশীর স্বরে যমুন! উজান বতিত একথা মিথ্য1, কিন্ত পাশ্চাত্য জগতে খন 

তাদৃশ কৌশল আবিষ্কত হইল তখন আমর! তাহা অনায়াসে স্বীকার 
করিলাম । হিন্দুদিগের আবিষ্কৃত চতুর্দশ ভূমগ্ডল মিথ্য। কথ! কিন্ত এখন 

ঘে মেরু আবিষ্কারের ধুন পড়ির| গিয়াছে ইহাতেই আমরা আশ্বস্ত। 
প্রস্তরাদিতে জীবনী শক্তি আছে, ভারভবাসী যখন ইহ। সিদ্ধান্ত করিল 

তখন আমর।| ইহ1 বিশ্বাস করিলাম না। কিন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যখন 
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উহ! সত্য বলিয়া প্রকাশ করিলেন তখন আমর! সুবোধ বালকের স্যাঘ 

তাহাদের হাত্রত্ব গ্রহণ করিলাম । আমাদের গঙ্গাবু জল পবিত্র নে ব্থ 
ডাক্তারগণ পরীক্ষা! দ্বার! স্থির করিলেন গঙ্গাজলে অনেক খনিজ পদাখ 

আছে; রোগ বিশেষে ডাক্তার যখন গঙ্গান্ানের ব্যবস্থা! দিলেন তখন 

আমাদের গঙ্গাভক্তি উথলিয়া উঠিল । হিন্দুর আধ্যাত্মিক জগৎ মিথা। 
কথা; কিন্ত হারবার্ট স্পেন্সার সাহেব যখন জড় বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণত। 

স্বীকার করিলেন তখন আমর। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলাম, আশ। ছিল 

স্পেন্সার সাহেব আমাদিগকে আধ্যাত্মিক তত্রট। ব্রুঝাইবেন। কিন্ত 

আমাদের সে সাধ মিটিল ন।। বিজ্ঞান গুরু স্পষ্টতঃ বলিয়া ফেলিলেন 

“আমি যাহা! লিখিলাম তাহা! হইতে ক্টিতত্বের রহস্য উদ্ভেদ হইল ন।, 

অধিকন্ উহাকে অধিকতর রহস্যময় করিয়া! ফেলিলাম” । (১) হিন্দুর 

বেদবেদাস্ত কোন কাজের বহি নহে, ও সব গল্প কথার ছড়াছড়ি । কিন্ছ 

ক্কোপেনহার বলিলেন “উপনিষদের তুল্য মহোপকারী গ্রস্থ জগতে আর 
নাই ; উহ। আমার জীবনের শান্তি মৃত্যুকা্লেও উহ। আমার শান্তিদায়ক 
হইবে” (২)। আবার দেখুন কিপ্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক 

ডাক্তার পল ডিউসন বলিয়াছেন “পবিত্র নৈতিক জীবন গঠনার্থ বেদান্ত 

অভ্রান্ত সত, জীবন মৃত্যুর ছুঃখ কষ্টে ইহ। নিতান্ত শান্তি প্রদ ; হিন্দুগণ এই 

ধশন্মে আস্থাবান” তি)। 
শী 
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(৬) 

হিন্দু ্বধিগণ ভগবানের তরি গুণকে স্রিধা আরাধনা করিতেন । আমরা 
কিউআ্ফতাহাতে নারাজ হইলাম । আমরা স্থির করিলাম ভগবানের 
জিগুণকে আরাধন। করিলে বহুপাসক হইতে হয়, সে যে ধর্মবিজ্ঞান 

বিরুদ্ধ, শানে আছে “একমেবাদিতীয়ম্” । কিন্তুকি বিপদ! সিক্রেট 

ডক্টিন বলিতেছেন “পরম ব্রহ্ম অনন্ত স্বতরাং তিনি “একমেবাদ্ধিতীয়ম্” 
তিনি প্রকাশ শীল স্থতরাং তিনি ত্রিমৃত্তি”। (১)। যেই এই কথা 
শুনিলাম অমনি ব্রন্ধা বিষু শিবকে পূজা হরিতে বসিলাম, হিন্দুদের 
নিয়ম আছে এক জনের নামে অন্য এক জনে পৃজ! করিলে তাহা সিদ্ধ 

হইবে। কিন্তু বিদেশী পুরোহিতগণ তথা অন্দ্দেশী তচ্ছাত্রগণ বলিলেন 

ব্হা বিজ্ঞান বিরুদ্ধ অর্থাৎহিন্দুরা যে সংকল্প করে ওটা কিছু নয়। কিন্তু 
মড্স্লী সাহেব সংকল্পকে মানব হৃদয়ের ক্ষত্র শক্তি বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছেন । 

হারমেন সাহেব বুঝিলেন এবং বলিলেন (২) বাহজগতে ব। মনুষ্য 
দেহ যন্ত্রে বুদ্ধিপূর্ধক বা অবুদ্ধিপূর্বক যে সকল ক্রিয়া সংঘটিত হয়, 
আমরা উপলব্ধি করিতে পারি আর নাই পারি তৎসমন্তই সংকল্পমূলক* । 
আরেক দফ। দেখুন, মুনিখধিদিগের আবিষ্কত যোগ গ্লাধনা একট কিছুই 

নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য থিওসপি ( যোগ সাধন। ) দ্বার অসম্ভব কাধ্য সিদ্ধ 

হয়। মেডেমব্র ভাটাস্কি নামী” এক মহিল। যোৌগবলে যখন ভারতে 
অলৌকিক কাধ্য দেখাইলেন তখন আমর! বুঝিলাম যোগ সাধনায় 
কিঞ্চিৎ রহস্ত থাকিতে পারে । ধ্যনমগ্র আধ্য মুনিধধষিগণের অগাধভক্তি- 
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(৭ ) 

ব্যঞ্তক স্বতঃ প্রকাশিত স্তোত্র ঈন্রাদি ছার। এশরুপ। "লাভ কর। যায় না; 

কিন্তু ক্ষণিক নিমিলিতলোচন মঞ্চোপরি উপবিষ্ট বিধশ্মী গুরুর শ্রিনদ্ধ 
ভাবোদ্দীপক পদ্গদ্য বিমিশ্রিত ঠেকাতালে বিরাচিত এ গুণ গান শ্রবনে 

আমর। বিমোহিত হই । এ প্রকার কতকি বলিব? যে কোন বিষয়ে 

দৃষ্টি করা যায় তাহাতেই আমাদের এ প্রকার স্বভাবের পরিচয় পাওয়া 
যায় । আমাদের দেশীয় কোন ব্যক্তি কিছু বলিন্ল আমরা মেঘনাদ- 

বিনিন্দিত স্বরে কুঞ্চিতকপাগে “ ইহাতে কিছু হয় না, ইহ মিথ্যা কথ। ” 

ইত্যাকার গুরুগম্ভীর মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকি। কিন্ত পাশ্চাত্য- 

দেশাগত কোন মহাত্ম। যখন আমাদিগকে সেই উপদেশই প্রদান করেন 
তখন গললম্বীকুতবাসে বিনয়াবনত মন্তকে স্থশীল শিশুটার মত মনযোগ 

পূর্বক সমস্ত অভ্যাস করি এবং সেগুলি সত্য অভ্রান্ত, কাধ্যকারী, সম্ভব 

বলিয়। স্বীকার করি ! ব্যাপার খান কি? আমাদের এ ছুর্দশ। কেন ?... 

নিজের ভাবে নিজের উন্নতি করিতে অনিছুক কেন? নিজের দ্রব্যে 

অবহেলা, নিজের দ্রবো দ্বণ।, নিজের *প্রতি তাচ্ছল্য কেন? আত্ম 

বি3্বা নাই কেন? আত্মহিতার্থে পরের সহিত বন্ধুত্ব করিতে হয়; পরের 

সহিত সৌহার্দ স্কাখিতে হয়, পর হইতে ভালবাস। আদায় করিতে হর; 
কিন্তু তাই বলিয়। আস্মবিস্থৃতি ঘটাইতে হয় না । পরের জিনিষ দেখিতে 

হর, জ্ঞানের চক্ষৃদ্ধারা;) কামনার চক্ষু দ্বারা সংসারের কোন জিনিষ 

দেখিতে হয় ন।। কোন্ জিনিষ কি ভাবে নিশ্মিত হয়, তাহার উপাদান 

কিকি, কোথায় কি ভাবে পাঁওয়। যায়, তাই দেখ, তাই শিখ, তাই 

অনুসন্ধান কর; অন্ধ থাকিও না। আজ যাহাঁদিগকে উন্নত দেখিতেছ 

তাহারা দেখিতে জানে, অস্থসন্ধান করে তাই তাহার অগ্রবর্তী আর 

তোমর। পশ্চাৎ্বন্তী ; বহু পিছনে পড়িয়। গিয়াছ। আর একটু খোলশ। 

করির়। বলিতে হইল। তোমাদের দেশীয় জ্যোতিষ, গণিত, দর্শন 



(৮) 

প্রভৃতি শাত্ম বিদেশীমগণ তোমাদের নিঝটটই শিক্ষা করিল, পরে নিজের 

ভাম্মুভাষান্তরিত করিয়। দেশের সকলকে জ্ঞাপন করিল ; শিখাইল, 

সকলেই মেসব জানিল" শিখিল, তাহাতে পণ্ডিত হইল ; ক্রমশঃ তাহার 

উন্নতি করিয়া জগংকে স্তম্ভিত করিল; ছাত্র এখন শিক্ষক হইয়! দাঁড়াইল । 

আবার দেখ ভারতের বস্্ব__ শিল্প জগতের একমাত্র সম্বল ছিল । এ শিশ্ন 

ভারতবাসীরই *“আঙ্কব্ধত, ভারতবাসীদ্বারা উন্নত, ভার্তবাসীদ্বার। 

প্রচলিত । তাই দেখিয়। বিদেশীযগণ এ (দশে আসিয়। বস্ত্র শিল্প শিক্ষ। 

করিল, দেশে যাইয়া কাধ্া আরস্ত করিল; পরে কি ফল ফ্রীড়াইয়াছে 

তাহাতো স্বচক্ষেই দেঁখিতেছ ; বাতাঁস একবারে উল্টা হইয়। গিয়াছে । 

এ প্রকার ঘে কোন শিল্পের দিগে দৃষ্টি করিবে তাহাতেই এ রহস্য 

দেখিতে পাইবে । ভারতবাসীর উপ্তবীজ পরের দ্বার! সিঞ্চিত জল প্রাপ্ত 
“হইয়া! বদ্ধিত হইতেছে, ফলও পরেই ভোগ করিতেছে । আর তোমরা 

উচ্ছিষ্ট ফলের আম্বাদ গ্রহণে কৃতার্থ হইতেছ । অনেক দূরে আসিয়। 
পড়িয়াছি, অনেকগুলি অতিরিক্ত কথ! বলিয়। ফেলিলাম। মনের 

আবেগ প্রস্থত এই কথা গুলি আপনার। ক্ষমা করিবেন । 

এখন প্রশ্ন এই ফে আমাদের অবস্থা এই প্রকার য় কন? সামাদ্তিক 

অবস্থার পধ্যালোচন। করিলেই বোধ হয় আমরা সহজে একট। সিদ্ধান্তে 

উপনীত হইতে পারিব। তাই সায়্াজিক অবস্থার আলোচন। দরকার । 

কিন্ত আলোচন। করে কে? সমাজের অবস্থ!। সমাজই দেখিবে, সমাজেই 

আলোচনা হইবে, সমাজই বাবস্থা করিবে, সমাজই প্রতিকার করিবে । 

তাই সমাজের প্রয়োজন, তাই সভার প্রয়োজন, তাই দশ জনের প্রয়োজন, 
তাই »দশে মিলে করি-কাজ 1 ; 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সভাসমিতি | 

হিন্দুর সমাজ ত্রাঙ্গণ পরিচালিত, ব্রাহ্মণ উহার কর্তা ছিল, ব্রাঙ্গণ 

উহার কর্ত' আছে, ব্রাহ্মণ উহার কর্ত। থাক! উচিত। তাই ত্রাঙ্গণ সভার 

অধিবেশন, সামাজিক আলোচনাই ইহার উদ্স্ত। 
সভ। সমিতি কথার কথ। নহে। ইহা কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ 

কিন্ব! প্রতিপত্তির জন্য নহে। ইহাতে সমাজের যে, মঙ্গল সাধিত হইবে 
বাক্তিগত ভাবে সকলেই তাহার অধিকারী । ইহার আবাহক আহত 

কেহই নভে ; স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যিনিই ইহাতে যোগদান দেন তিনিই ইহার 

পৃষ্ঠপোষকরূপে গৌরবান্বিত হইবেন। তবে কাধাদির আলোচনার জন্য 
এবং সময়াদি নির্দেশ করিবার জন্য ভারাপিত এক কিম্বা! একাধিক বিশিষ্ট 

লোক নিদিষ্ট থাক। বাঞ্চনীয় । যাহাতে বাস্তবিক সমাজের মঙ্গল সাধিত 

হয় তদন্তরূপ সুবন্দোবস্ত হ ওয়া আবশ্যক ।* “নাম্কা 9যাস্টে, একট। সভ। 

করিয়! পত্রিকাদিতে স্থদীর্ঘ বিবরণ প্রকাশ করতঃ লোকের নিকট যশঃ- 

প্রার্থী এবং যাশোভাগী হওয়। এ সভার উদ্দেশ্য নভে । এখানে শুধু পান 

তামাকের সর্বনাশ কিম্বা সোডালিমনেটের বংশধবংশ হইবে বলিয়। আমি 

আশা করি না। কতকগুলি “ভৌক”*কথার অবভারণ! করিয়! “হউক” 

কথা দ্বারাই যেন তাহার উপসংহার কর। না হয়। আলোচ্য এবং 

অবধারিত বিষর গ্রলি যাভাতে কার্যে পরিণত হয় তজ্জন্য সকলেরই সর্ব 
চেষ্টা করা কর্তব্য । আরব্ধ বিষয়ের বিশেষ আলোচন! না করিয়। 

বিষয়াস্তরে গমন কর। কাধ্যসিদ্ধির 'প্রধাঁন অন্তরায়। সভা সমিতিতে 

প্রায়ই এসব দুর্দিশ। দেখ! যায় বলিয়। আমাকে স্পষ্টতঃ একথ। বলিতে 



(১৯) 
হইল | সভা যে ঘান্তবিকই সভ| কাধ্য হলে সকলেরই একথ। মনে রাখ। 
কর্তুব্য। সভ। হাসি খুসির উৎস নহে আমোদ প্রমোৌদের বিলাসালয় 

নহে; এ যে চিস্তাতরঙ্গিনীর উৎপত্তি স্থান। উদ্দমের নিভৃত গহ্বর 
হইতে এ তরঙ্গিনী বহির্গত হইয়। ছুকৃলবি-ক্ষিতজলরাশি দ্বারা জগৎ 
ক্ষেত্রের উর্বরতীশক্তিকে বদ্ধিত করিতে করিতে উন্নতির মহাসাগরে 

মিলিত হইয়াছে। তুর নাবিক অনুধাবনার তরণী আরোহণে তরঙ্গিনী- 
শআ্রোতের অনুকূলে গমন করে এবং দ্বিগুণ শক্তিতে শক্তিমান হইয়। অতি 
সত্তরই মহাসমুদ্রের দর্শন পায়; তাহার অভীষ্টও সিদ্ধ হয়; আর তাহাকে 

ধরে কে? কিন্তু বোকা নাবিক উল্টা নৌক। চালাইও ন1; তাহ। হইলে 

সমুদ্রে যাওয়। দূরের কথা, হাবুডুবু খাইয়া পথেই মারা যাইবে । একা- 
গ্রতার বাদাম গাথ, স্থবুদ্ধির হাল ধর, অভিজ্ঞতার বৈঠ। টান, আর হন্ হন্ 

, করিয়। চলিয়। যাও; ভাবনা কি ভাই, নৌকায় যদি ছিদ্র হয় তবে স্মরণ 

শক্তির খিল দিও, কোন ভয় নাই বরাবর চলিয়। যাঁও। 

সভানমিতির আর একটাধ্বিশেষ গুণ আছে । সমাজে কিশ্বা দেশে 

একটা নূতন ভাব, নৃতন মত প্রচার করিতে হইলে সভাসমিতি ছারা 

তাহা সহজে সিদ্ধ হয় । চিন্তা-ভাবনার, মতামতের, ভাবাভাবের আমদানী 
রপ্তানী করিতে সভা বিশেষ দরকারী । এ সমাজে যে মত ঠিক 

হয় তাহা এ সভার নামে অন্যত্র চালান দিলে যে মূল্যে বিকাইবে, 

অন্যভাবে চালান দিলে সে দর পাওয়া যাইবে না। পঙ্গান্তরে অপর 

সভার মত এখানে যেমন আদরে গৃহীত হইবে ব্যক্তিগত ভাবে আসিলে 

সেই মত এ সমাজের চিত্টটা তত আকর্ষণ করিতে পারিবে ন1। 

তাই বলিতে ইচ্ছ। হয় সভাসমিতি লোক শিক্ষার পক্ষে বিশেষ 
উপকারী। 



(১১ ) 

আমি আশা করি এ সভভ্ যেন চিরস্থায়ী হয়, উখবানেই যেন ইহার 

পতন ন! হয়, বিদ্যারস্তেই যেন পাঠ সমাপ্ত না হয়। আমি আরও স্াশা , 

করি স্থানে স্থানে কিন্ব। গ্রামে গ্রামে যেন ব্রদ্দিণদের এ গ্রর্কীর সভার 

অধিবেশন অনাত বিলঘ্ধে সম্পাদিত হয়। 

৪৯০ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
সাম্প্রদায়িক সম্বন্ধ |. 

আমি একটী কথা! যথ। স্থানে বলিতে ভূলিয়। গিয়াছিলাম ; এজন্য 

মামার স্বতিশক্তিকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিলাম ন!। ব্রাহ্মণের 

সহিত হিন্্সমাজের সম্বদ্ধটা কি প্রকার তাহার একটু আলোচনা করা 

পঙ্গত। বিশেষভ্ঃ পূর্ব্বে আমি যে “সমাজ” শব ব্যবহার করিয়াছি 

তাহা দ্যর্থ হইয়া পড়িয়াছে। “সমাজ” শব্দ দ্বার সমগ্র হিন্দুসমাজ 
এবং স্থধু ব্রাঙ্মণসমার্জ এ ছুটাকেই পৃথক ভাবে বুঝাইতে পারে । থে 
যে ভাবে ইচ্ছা*গ্রহণ করুন আমার রোক্ কিন্তু গ্রথমটার দিগেই বেশী । 

সমাজ বলিতে এ স্থলে আমি হিন্দু সমাজকেই মনে করিয়াছি, সুধু 
্রান্দণসমাজ আমার উদ্দেশ্ত নহে। আমি পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি 
“ব্রাঙ্গণ সর্ব জাতির অগ্রগণা”1 ইহ| চিরন্তন ংস্বীকৃত সত্য কথ; স্থধু 
ভারতে নহে সমগ্র জগতে, সুধু হিন্দু-সমাজে নহে, অহিন্দু সমাজেও 

তাই । ব্রাঙ্গণ শ্রে্টত্ব সর্ধববাদী সম্মত। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের একট! কারণতে। 
চাই। কেহ কেহ বলেন “শাস্ত্রে এ প্রকার লিখিয়াছে, ইতিহাস 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে,” এই কারণটা সহজেই বুঝা। যায়, কিন্তু তবু মনে 
হর শাস্তে এ প্রকার লিখিবার কারণ কি? কেহ কেহ বলেন “উহ! 



(১২) 

শাস্ত্কারদিগের পক্ষপাতিত্ব, অথবা' ব্রার্থণরাই শান্্কার, তাই তাহার 
নিজের স্বার্থ রক্ষার্থ এ প্রকার লিখিয়াছেন”। এই মত কিন্তু আমি 

 অন্রান্ত বীলয়া মনে করিতে পারি না। যে শাম্বকার" প্রমাণাভাবাৎ” 
ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যান্ত অস্বীকার করিতে কুম্তিত হন নাই, তীহার! যে 
পপ্রমাণাভাবাং” ব্রাঙ্গণের শ্েষ্টত্ব স্বীকার করিবেন এ প্রকার সিদ্ধান্ত 
করা অসঙ্গত। গ্রমাঠ ছিল, তাই ত্রাক্গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া! গণ্য । আমর 
একবার খুজিয়। দেখিব সে" প্রমাণট! কি?”খোজাখুজির পূর্বে আমি 
একটু অবসর নিব_-আমি অবসর নিব আপনাদিগকে অবসর দেওয়ার 

জন্য; আমি আপনাদ্দিগকে বড়ই বিরক্ত করিয়াছি । একটা তামাস। 

দেখিবেন, এ দেখুন ছু ভালে ছুটা পাখী, একট। কাক, একটা কোকিল, 

আর এক গাছে একট। বিশ্ব অপরটাতে ডালিম, একগাছে পলাশফুল, 

একগাছে বকুল। আপনার! ইহার কোন্ দফা চান? কোন্টা ছাড়িয়। 

_কোন্টা নিতে ইচ্ছা করেন? আপনাদের ইচ্ছার যদি কোন বৈষম্য থাকে 
তবে তাহার কারণটা আমাকে বলিবেন কি? দরকার নাই, যে কারণ 

আমি খুঁজিতে ছিলাম তাহা পাইয়াছি-_আমার খোজার ফল গুণ; 

গুণ ন| থাকিলে লোকে আদর করে না, গুণ ন! থাকিলে কেহ শ্রে্ 

হয় না, বড় হয় না। তাই বুঝা যায় ব্রাঙ্গণের এমন ধারা গুণ ছিল 
যদ্দাার! শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা অতি সহুজ। ত্রাঙ্গণের গুণ ছিল তাই 
তীভার। শ্রেষ্ঠ বলিয়! গণা, মান্য পুজ্য । এ লীল! কেবল ব্রাহ্মণের বেলায়ই 
নহে; পুরাঁণেতিহাসে জানা যায় গুণিগণ সর্বদাই গুণান্ঘায়ী আদর 

সম্মান পাইয়াছেন। ব্রাহ্মণের গুণ ছিল, শক্তি ছিল, সামর্থ্য ছিল. ভক্তি 

ছিল, জ্ঞান ছিল? ইহারা জগৎ, গড়িতেন, জগৎ ভাঙ্গিতেন) শূন্যে 
উঠিতেন, পাতালে প্রবেশ করিতেন। তাই ব্রাক্ষণের অলৌকিক 
ক্ষমতা জগৎ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছে। ব্রাহ্মণ মহাগ্রহ হইতে 



( ১৩) 
পরনাণুর পধ্যন্ত তত্ব নিতেন, নোভ্যন্তরে জ্ঞাননেত্রেক তীক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিঘু। দৈহিক রহম্য আবিষ্কার করিতেন: ভগবানকে অন্থসন্ধান 
করার জন্য গভীর গহন বনে, বিপদ-সঙ্কুল পর্বত গহ্বরে, মষঠীসমূত্রে, 

জগতের সর্বত্র গমন করিতেন ; পাতায় পাতায়, গাছে গাছে, ফুলে ফলে 

ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, ঈশ্বরকে পাইয়াছেন। সর্বব্যাগী ভগবান কখনও 

উহাদের নয়নান্তরে যাইতে পারেন নাই । দেবগণ' ব্রাদ্ষণের সম্পূর্ণ 
আয়ত্বধীন ছিল। ত্রান্ষগেৰ অলক্ষিতে কোন দেবতা আম্মগোপন 
করিতে পারেন নাই। আর গুণ কাহাকে বলে? যে গুণে সর্বপ্তণী 

জগংশিরোমণি ভগবান আকৃষ্ট সে গুণের গুণধর গুনিজনা গ্রগণ্য ন! 

হইবে কেন? জগৎ কেন তীহাকে গুণী বলির| স্বীকার করিবে না? 

কেন সম্মান করিবে না? পাথিব দেবতারূপে কেন পুজ| করিবে ন।? 

“দেবাধীনা জগৎ-সর্বা, মন্ত্রাধিনাশ্চ দেবত।ঃ 
তে মন্ত্র; ব্রাহ্মণজ্ঞেয়।; তম্মাৎ ত্রাঙ্মণ দেবতা 1” 

অনেক পুরাণ কথ! কহিলম। পুরাণ জিনিষের গুণ বর্ণন। করিয়। 

বত্তমান কাল অতিবাহিত করিলে, পুরাণ গরিমার জীবন কর্তন করিলে 

নূর্তমানের স্থা্ী ফল কিছুই হইবে না। পুরাণ কীন্তির আলোচন। 
দ্বার। অপরকে কি প্রবোধ দেওয়। যায়, ন৷ আত্মচিত্তই তাহাতে তুষ্টি লাভ 
করে? পুরাণের আলোচন। বর্তমানের শিক্ষামূলক | পুরাণের আলো" 
চন] দ্বার| বর্তমানকে নির্মিত করিতে হইবে, বর্তমানের গতিবিধি ঠিক 

করিতে হইবে । পুরাণ পুরাণ বলিয়! কান্দিলেও লাভ নাই, হাসিলেও 

কল নাই। বর্তমানকে পুরাণ করিয়। নাচিতে পার তবেই আনন্দ পাইৰে 
যখঃ পাইবে, কীত্তি হইবে, নতুবা সর্ব্ৈব বৃথ1। আর এক কথা, 
বর্তমান ভবিষ্যতের সাক্ষী । ভবিষ্যতে কি হইবে বর্ধমান তাই বলিয়া 

দিতেছে; বর্তমানে রোগ ভবিষ্যতে মৃত্যু অনিবাধ্য ; বর্তমানে কষিনাশ 
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ভরিষ্যতে দুর্ভিক্ষ ;* বর্তমানে অমনোফেগ, ফল ভবিষ্যতে মন:কষ্ট । 

তাই, বর্তমানের প্রতি লক্ষ রাখিতে হয়, বর্তমানের সদ্ধ্ববহার করিতে 

হয়।" বর্তমানে কি করা কর্তব্য, বর্তমান কি ভাবে ব্যয়িত হইলে 
ভবিষ্যতে স্থফল ফলিবে আশ। করি সমাজ তাহার সম্যগালোচন। 

করিবে। 

জীবদেহের একট! বৈচিত্র আছে। দেহী মাত্রেই দেহের খবর 
রাখে,__অগুর্দেহের নাই হউক, বহির্দেহের অবস্থাটা সকলেরই পরিজ্ঞাত। 
স্থতরাং এ মন্বদ্ধে বিশেষ লিখ! নিস্প্রয়েজন তথাপি ম্মরণার্থ একটু বলিতে 

হইল। আমাদের শরীরট! মন্তক হইতে পদাঙ্গুলী পর্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন 
চশ্মদ্বারা আবৃত, প্রত্যঙ্গ গুলি পরম্পর সংবদ্ধ; কেশাগ্রের সহিত পদ- 

নখরের যেমন সম্বন্ধ, পদনখরেরও কেশাগ্রের সহিত সেই সম্বন্ধ! এক 
অঙ্গ ব৷ প্রত্যঙ্গের খবর অপর অঙ্গ ব৷ প্রত্যন্স ন| রাখিয়। পারে না । 

-কেশে যদি কেউ আকর্ষণ করে, পদ তখন চলিতে অনিচ্ছুক হয়, কারণ 

কেশাকর্ষণ জনিত ক্লেশ পদও বিলক্ষণ অন্গুভব করে । যে অঙ্গেই আঘাত 

লাগে, বদনকে উহু উহু স্বরে কাতরত। প্রকাশ করিতেই হইবে । যদি 
ক্লোরোফরমড্ কিম্বা অচৈতন্য অবস্থায় অঙ্গচ্ছেদ হয় তূব তা২কালিক 
দুঃখ কষ্ট হয় না বটে- কিন্তু সংজ্ঞা লাভ করিলে মূহুর্ত পরেই চীৎকার 
আরম্ত হয়। তখন বড় যাতনা, বড় কষ্ট! ! সময়ে ইহার বৈপরীত্য ও 

দেখা যায়। স্থখের বেলায় উরপরি নিকৃষ্ট অঙ্গ পদদন্নকে স্থাপন করির! 
হাত তাহার সেবায় নিযুক্ত হয়, আর মস্তক শিরোমণি শান্তির তান ধরিন্ন। 

“বাহা কি আরাম”, ২ বলিয়া সথের এবং স্থখের চুড়ান্ত করেন। ওতে 
শিরোমণি ! আমি তোমাতে ষঠী-ততপুরুষ দেখিতে পাই না ; আমি 
তোমাকে রূপক সমাসের অন্তন্থক্ত করিতেছি । তুমি নিঙ্দেই তংপুরুষ, 
সাবধানে থাকিও। অধীন অঙ্গগুলির খবরাখবর সর্বদ|। রাখিতে যত্বুণীল 
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হই, তাহই। হইলে শেষে খতামাকে কষ্ট পাইতে হইবে না) 

কোন শব্দ যেন কুপথে যাইয়া ক্ষতবিক্ষত না হয়, সেদিগে দৃষ্টি রাখিও, 

কেবল রাগের ভরে দোষী অঙ্গকে পরিত্যাগ কত্ষিও না, পরন্ত ?দাষমুক্ত 
করিয়া আপন অধিকারে রাগ ; যদি ছাড়িয়! দাও, ক্রমশঃ সব হারাইবে। 
এর পরে তোমার অস্তিত্ব থাকিবে কি? সুধু মাথা যে শৃগাল কুকুরের 
ভক্ষ্য! ৷ মাথা মহাশয়, মাথ! ঠিক রাখিলে কোন গোলেই পড়িবে না! 

মাথা যদি ঘুড়াইয়া ফেল তন্ষবশ্বড় বিপদ । চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর কাল মেঘের 
সঞ্চার হইয়াছে, ভীষণ বেগে শীঘ্রই বাতাস বভিবে। এ বাত।সে আত্ম- 

রক্ষা করিতে হইলে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দৃঢ় এবং*্নবল করিতে হইবে; 
তোমার নিজের কার্য্ের উপযুক্ত করিতে হইবে । হাত পা ঠিক না 
থাকিলে নিজে ঠিক থাকিতে পারিবে কি? অসম্ভব, বাতাসের আঘাতে 

ঠিক থাক। দূরের কথা বিনা বাতাসেই যে গড়াইয়া পড়িবে । কাহার 
উপর নির্ভর করিবে? তাই বলি সময় থাকিতে সব ঠিক করিয়া লও , 

আর বিলম্ব করিও না। 

্রাহ্মনের সহিত সমাজের নক্বন্বটা ঠিক এরূপ জয় কি? দৈহিক সঙ্্ধ 
যেমন, সামাজিক সন্বন্ধ ও ঠিক ওদ্রপ। শান্্বকার বলিয়াছেন “ক্রন্মণেইস্ত 

মুখমাসীং” | সমাজ দেহের মস্তক যে ব্রাহ্মণ তাহা পূর্বেও কথঞ্চিত 

প্রমাণিত হইয়াছে । কিন্ধু ক্ষত্রিয় বৈশ্ত এবং শৃদ্রের সহিত সত্বন্ধ আছে, 
বলিমাই ব্রাহ্মণের প্রন্থত্ব অটুট, সর্ব জাতির সহিত সম্বন্ধ রাখাই ব্রাহ্মণের 

শ্রে্ত রক্ষার প্রধান উপার। ব্রাঙ্গণকে কেবল নিজের দিগ দেখিলে 

হইবে ন।। অপরাপর সমস্ত জাতির শিক্ষাদীক্ষা, উন্নত্যবনতির-প্রতি 
রাহ্মণকেই সমদৃষ্টি রাখিতে হইবে । অপরাপর জাতির উন্নতিতে ব্রাহ্মণের 
উন্নতি, ভাহাদের অবনতিতে ব্রাহ্মণের অবনতি । পা বদি উপরে উঠে 

মাথাকে উপরে উঠিতেই হইবে, প! যদি অধোগত হয় মাথাঁও নামির। 



উড 

পড়িবে । একতীার অবিচ্ছিন্ন চম্ম দ্বার। আবদ্ধ সমন্ত হিন্দু সর্মাজের উন্নতি 
পরস্পর সাপেক্ষ । স্থতরাৎ ব্রাহ্মণের উন্নতি চাহিলে অপর জাতিকেও 
উন্নতি করিতে হইবে । * রাঙ্গণকেই__অ গ্রবর্তী হইয়। সে চেষ্টাও করিতে 

হইবে নতুবা! কর্তব্য কম্ম অসম্পূর্ণ রহিয়। বাইবে। তাই আমি বলিতে 
ইচ্ছা করি ত্রাহ্মণদিগের উন্নতির উদ্ভোগ চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে__অপরাপর 
জাতির উন্নতির এচষ্টও ব্রাহ্মণকেই করিতে হইবে । 

বিপরীত ভাবে একটু ধলিতে হইল ।* অপরাপর সম্প্রদারকে বলি- 

তেছি। কেহ হস্ত, কেহ উরু, কেহ পদ, কেহই কিন্ত মাথাকে ছাড়িয়া 
থাকিতে পারে ন।। ০ব্রাহ্মণ সমাজের বাভাতে উন্নতি হয় তত্প্রতি সক- 

লেরই দৃষ্টি রাখ কর্তব্য । তোমরা দৃষ্টি ন| রাখিলে ইহাদের উন্নতি 

হওয়াও অসম্ভব । ব্রাহ্মনের মঙ্গলা মঙ্গল সমন্তই তোমাদের উপর নির্ভর 

করে। তোমাদের বুদ্ধি, তোমাদের পরামর্শ, ভোমাদের সহানুভূতি, 

তোমাদের যত্ব, তোমাদের চেষ্ট॥, এ কাধ্যে নিতান্ত দরকারী । তোমরা 

উদাসীন হইলে এ'কাধ্য কিছুতেই হইতে পারে ন।। আমি এই অন্ব- 

রোধ ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষকে করিতেছি না । হিন্দুনামধারী, 

পারিভাষিক কথায়, মালাধারী ব্যক্তিমাত্রকেই বলিন্তেছি। ব্রাঙ্গণ- 

সমাজের প্রতি আমি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি । এম্থলে আমি 

আর-৪ একটা কথ| না বলিয়। পারুলাম ন|। ত্রাঙ্গণ বলিতে আমি শুধু 

শ্রোত্তিয় ব কুলীন ব্রাঙ্মণদিগকে মনে করি নাই। বর্ণের ব্রাহ্মণ আমার 

কথিত ব্রাহ্মণসমাজের অন্তভূক্ত। বর্ণের ত্রাহ্মণগণ পরিত্যক্ত বা অবনত 

ষ্টালে যোল আন। ব্রাহ্মণ-সমীজের উন্নতি হইল বলিয়া, বোধ হয়, কেহই 

স্বীকার করিতে পারেন ন।। বর্ণের ব্রাহ্মণ যদি উচ্চ শ্রেনীর সংসর্গ ন 
পায় তবে তাহার! উন্নতি করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তাহাদের 

সম্প্রদায় নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং উপ্নত সমাজের অপরিজ্ঞাত ৷ কাধ্যান্তে পতিত 



( ১৭ ) 

কিস্বা পরি্টাক্ত শঙ্কর জাতির ত্রাঙ্মণগণ উচ্চশ্রেণীর সহান্তৃতি ন 
পাইলে অধোগত হইবে । পক্ষান্তরে তাহাঁদের সহায়তায় উচ্চশ্রেণীব 

্রাহ্মণগণও যে উপকৃত হইবে বা হইতেছে একহাও একবারে 'অস্বীকাক 

করা যায় না। তাহার! অনুন্নত থাকিলে দেশের পক্ষে মঙ্গল কি ? 

আমাদের ম্বদেশীর হিসাবে ধরিতে গেলে, তাহাদিগকে বাদ দিত, 

তহবিলে যে টান পড়িয়া! যাইবে। সুধু তহবিজ টান পড়া নে, 

স্বদেশীই যে অসম্পূর্ণ থাবিয়ণ যাইবে । তাহাদের জন্য উচ্চশ্রেণীর কি 

করা কর্তব্য সময় হইলে তদালোচনা করিব বলিয়া আশ! রহিল। 

এত কথা তো বলিলাম কিন্ত আমার উপর একট প্রশ্ন আমিতে পারে 

সব শ্রেণীর লোকের কথ! বলিলাম কিন্ত মুসলমানদের কথ। কি? 
উত্তরে আমার বক্তব্য পূর্বববই | হিন্দু সমাজের উন্নতিতে মুসলমানের 

দরকার নাই কিম্বা মুনলমানের উন্নতিতে হিন্বুর দরকার নাই একথ 

আমি স্বীকার করি না। জাতাভিমানে গর্বিত কেহ ঘদি এ প্রকাঝ 

উক্তি করেন আমি তাহাকে সাম্প্রদায়িক্ঠ দ্বেষাক্রান্ত রোগী বলিয়াই 

বাক্ত করি; স্ুবিবেচনার ওঁষধধ সেবন তাহার পক্ষে আবশাক বলিঘ। 
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দিলে ভাল হয় না! কি? কুধ্য উদ্দিলে সকলেই আলো পায়, অন্ধকারে 

সকলেই ভীত হয়; বাজারে চাউলের দর চড়িলে সকলেই চিস্তিত হয়; 
এ সব ব্যক্তিগত বা সমাজগত ইষ্টানিষ্ট নহে; ভেবে চিন্তে দেখা উচিত 

নয় কি? 

আমি যে সম্বন্ধের উল্লেখ করিলাম তাহা ঠিক আছে কি? আমি 
দেখিতেছি সম্বন্ধ ঠিক থাক! দূরের কথা বরঞ্চ ক্রমিক বিচ্ছেদের বাড়া- 
বাড়ীটাই বেশী হইতেছে । বিচ্ছেদ হওগার কারণও যথেষ্ঠ আছে। 
কারণগুলিকে দূর করিতে না পারিলে বিচ্ছেদ বোধ হয় অবিচ্ছিন্ন 
হইয়। পড়িবে । প্রণয়ের ভাবে দেখিতে গেলে দ্বরে থাকাই বিচ্ছেদের 

কারণ, ভূলে যাওয়াই বিচ্ছেদের নিদান। কথাগুলি সত্যবটে কিন্তু 

একজন বলিয়াছিল ৷ 

তুমি তে! নও বিদেশী, তুমি আমার হৃদয়বাসী, 
দেখতে আমি চাই ন। তোমায়, দেখছি আমি দিবানিশি” । 

ভাবটুকু বেশ বুঝা যায়) মন থাকলে সবই ঠিক থাকে, মনে 
থাকিলে ভুল! যায় ন।, দেখ! হলে সব ঠিক হ্য়--প্রণয়ের কাজই এনব্প ; 
ভালবাসার রীতি এ প্রকারই বটে; ভালবাস! যি হৃদয়ে থাকে 

বিচ্ছেদে তারকি করে? উদ্তান্ত প্রেমিক হয়ত বলিবেন ভালবাস। 

ছুই পক্ষেরই চাই, নতুবা পক্ষাভ্রীববশতঃ প্রণয় অচল হইয়া পড়ে। 
বগ্যপি কথাটা আংশিক সত্য হয়, তথাপি আমি ইহ! একবারে স্বীকার 

করিতে পারি ন1। ভালবাসাই বলুন আর প্রণয়ই বলুন, মানসিক 

বৃস্তিগুলি প্রবলা চিন্ত ধার! পরিচালিত হইয়া ঠিক সমফলই উৎপন্ন 
করে। শীঘ্ব কিম্বা গৌণে ইচ্ছায় কিম্ব। অনিচ্ছায়, অল্প কিম্বা অধিক 

ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়। হইবেই হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহাকে ইচ্ছাশক্তির 

প্রধান কাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এই শক্তির উপরেই হিন্দুর 
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দেবারাধন। 'ভগন্বদ্দর্শন প্রভৃতি কির করে। এই শর্ক্তকে চালনা 

করিতে পারিলে প্রণয় কি্ব। ভালবাস! আপন। হইতেই আসিয়া! পড়ে |, 

এই শক্তি যথোচিত ভাবে চালিত হইলে বিচ্ছেজ্জর ভয় থাকে *না। 

এই শক্তি দ্বার। শ্রীচৈতন্য জগাই মাধাইকে বশবর্তী করিয়াছিলেন। এই শক্তি 

দ্বারা শঙ্করাচাধ্য সমগ্র ভারতভূমে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। 

এই শক্তি ্বার। রাজ। প্রজাকে বাধ্য রাখেন। চৈতন[ুদেব, এখন নাই, 
এক্করাচাষ্য স্বর্গগত, তবু তো৷ জমাদের প্রাণে তাহাদের জন্য গা 

ভক্তি, তাহাদের উদ্দেপ্তে পৃজ। করিয়। নিজকে কুতার্থ মনে করি। 

কারণ, যে শক্তি তাহার! চালিত করিয়াছিলেন তাহার ফল কোথায় যায়? 

জগতের অস্তিত্ব বিগ্যমান থাক। পধ্যন্ত তাহাদের শক্তি অবাধ গতিতে 

কাজ করিবে । কি জোরের টান! এমন জোরের টানে বিচ্ছেদ কি 

আর আসিতে পারে? তাই তে৷ শ্রীহরি বলীর দ্বারে দ্বারবান, তাই 
' তে। হরি গয়াক্ষেত্রে গয়ান্থরের মস্তকে অধিষ্টিত 1 তাই বলি টান দিতে 

পার, টান দাও, ন। পার তবে শিক্ষা কর বিচ্ছেদের ভয় থাকিবে না। 

যাই হউক আমর। উপলব্ধি করিতে পারি' আর নাই পারি, আমর। 

অন্যকে যে ভাবে ফ্রখ, অন্যের সহিত যে ভাবে ব্যবহার করি, অন্ত 

হইতেও সেই প্রকার আচরণই পাইয়া থাকি। অবশ্ঠ ক্ষেত্র বিশেষে 

কলোৎপাদনের ন্যনাধিক্য হয়। 
আমার পূর্োল্লিখিত সম্বন্ধের মধে) টানাটানির যথেষ্ট অভাব । 

কেবল টানাটানির নহে--টানেরও অভাব। টান দিবে কে? আমার 

নতে ভূদেব ব্রাঙ্মণকেই প্রথমতঃ টান দিতে হইবে-__-পরে দেখিবে টানা" 

টানির ধুম? 

সামাজিক বিচ্ছেদের আর এক কারণ সাম্যভাবের অভাব । সাম্য- 

ভাব রক্গ। করা যে মিলন রক্ষার একট। বিশেষ উপায় এ পথ অনেকেই 
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কাধ্যতঃ দেখান না। কেহ হয়তো একদমে হিমার্লয়ের উচ্চ শুঙ্গে 

. আরোহণ করিতে সচেষ্ট, যদি উঠিতে না পারিলেন তবে মনের কষ্টে 

অতল সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিবেন। সমভূমিতে থাকিতে তিনি অনি- 
চ্ছুক। আমি খাব, সমগ্র সংসার "গ্রাস করিতে প্রস্ত; যদি তাহা ন। 

ঘটে তবে একবারে উপবাসেই থাকিব। যে পরিমাণ আহার করিলে 

উদর নিষ্পর্তি 'ছয় তাভাতে আমি সুখী না। অবস্থা তো এই প্রকার, 

সামাভাব লুপ্ত প্রায়। ইহার ফলে বিশৃঙ্খলতা, অবিশ্বাস, মিথ্যাপ্রবঞ্চন: 

নীচ স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণত৷ প্রভৃতি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইতেছে। চিন্তা 

শীলতী', স্থবুদ্ধি, স্থবিবেচনা, গুণ গ্রাহিতা, পরোপকার, সহান্ভৃতি গুভূতি 

দেখাইবার অবসর কোথায়? যাহা হউক এখন আমাকে কুল কেটে 

যাইতে হইবে মাঝ দড়িঘ়ার় আসিয়া পড়িলে পারে যাওয়া কষ্ট হইবে । 

আলোচ্য বিষয়ের শেষ ন। হইলেও আলোচনার শেষ করিয়া এখান 

হইতে আমি একবার বিদায় হইলাম । 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।" 
উন্নতির স্বরূপ ৷ 

এখন আমাদের মূল বিষয়। ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশন সম্বন্ধে আদি 

পূর্বেও বলিয়াছি ; পুনরুক্তিদোষের ভয় থাকা সত্বেও আমি আবার 
বলিতেছি এই সভা যাহাতে স্থায়ী হইতে পারে তত্প্রতি সকলেরই বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । সামাল্লিক অবস্থা যে প্রকার শোচনীয় হইয়া দীড়া- 
ইয়াছে তাহাতে এই গুকার সভা পুনঃ পুনঃ আহুত হওয়া দরকার । 

আলোচ্য বিষয়ের বাহুল্য এবং কাধ্য সম্পাদনের সৌকর্যার্থ এই ভাবে 



6 

এসে মাসে, এমন কি সপ্তাহে সপ্তাহে, সম্ভব হইলে দিনে দিনেও সভার 
অধিবেশন হওয়া অন্তায় নহে । আমি মনে করি অবস্থা বিশেষে এ 

প্রকার ব্যবস্থ। করাই কর্তব্য । | 
এইক্ষণ সভার আলোচ্য বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতে ইচ্ছ। করি । আমা- 

দের আলোচ্য বিষয় “জাতীয় উন্নতি” । এই রবট। এখন প্রায়ই শুন 

থায়। নবাগত "স্বাবীন চিন্তার” সঙ্গে ঈদুশ রবের আমদাঙগী অবশ্যন্তাবী। 

কিন্তু বিষয়ট| কি প্রকার আগে গতীহাই ঠিক করা কর্তব্য। “জাতীয় 

উন্নতির” স্বরূপট। কি প্রথমতঃ তাহাই দেখ| উচিত । স্বরূপ ঠিক করিতে 

ন। পারিলে ধ্যানধারণী| চিন্তাবর্ণন। করিব কাহার ? কাজ করিব কি? 
এই প্রকার রূপ ঠিক করিতে যাইয়াই ভিন্দুর। পৌত্তলিক হইয়া 

পড়িয়াছেন ; আমাকেও যদ্দি কেহ অন্ধ গ্রভ পূর্বক তাদুশ নিন্দ। করেন 

বু “কিস্তুতকিমাকার,” “অবাঙমনসোগোচর” একট। কিছুর শ্তবস্থতি 

করিতে পারিব ন।। কাজে কিছু করিতে পারি আর নাই পারি বূপট। 

কি প্রকার দেখিতে একবার চেষ্ট। করিব। 

উন্নতির রূপ ঠিক কর। বড়ই কষ্টকর । এতৎ সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিত- 

রূপ কিছু বলেন নাই । একবারে গোড়। ভইতে ধরুন । বেদাদিতে 

জাতি নিয়। বিশেষ বাড়াবাড়ী করে নাই-_অধিকার অন্গসারে প্রথক 

পৃথক মন্ত্রের নির্দেশ করিয়াছে । স্থতরাষ্জাতীয় উন্নতির স্বরূপ বেদ- 

বেদান্তাদিতে পাওয়ার সম্ভাবন! নাই। তারপর ধরুন বুন্দাবনের সেই 

কেলে ছোড়াকে। কালাচাদ কত কি কাণ্ড করিলেন " কত ভাঙ্গিলেন, 

কত গড়িলেন, কত অগাস্তুর বকাস্থুর বধ করিলেন, কংশ ধ্বংশ করিলেন, 

কিন্তু কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন না নিজে সাধুটা সাজিয়। 

রহিলেন ; উপদেশচ্ছলে বলিলেন “ন্বধশ্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধশ্ম ভয়াবহঃ” 
ভাবে বুঝাঁযায় ধশ্ম রক্ষাই মন্ষ্তের ক্তব্য ; কিন্ত গীতোক্ত “তত্বমূসি”র- 
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দিগে লক্ষ করিলে দেখাযায় ধর্ম কন্ম যাহ। কিছু সবই সেই ভগবান-_ 

অনন্মনে তগবানকে ভাবিলেই মানব জীবনের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ হয় । 

পরকে উপদেশ দিয়া, পরের উপকার করিয়া, পরের কাজ করিয়া তিনি 
কত নাম কিনিলেন-_ প্রথমতঃ “কেলে ছোড়া” তারপর কালাটাদ, কৃষ্ণ 

ঠাকুর, শেষ দফায় ভগবান; তিনি এত তো! করিলেন তবু জাতীয় উন্নতির 
রূপটা তিনি ঠিক করিলেন না। তাহার হাতে যে স্থযোগ স্থবিধা ছিল 

তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই একটা কিছু করিতে পারিতেন। গীতায় কৃষ্ণ যে 

জাতি ভেদটা করিলেন তাহা একটু উপ্টা করিয়া দিলেই তো বেশ হইত 
কিন্ত তিনি তাহা করিলেন না । কাজেই জাতীয় উন্নতিটা রুষ্ণের ছিল 
না বলিয়াই বোধ হয়। ইহাকে ছাড়িয়া দেখুন দেখি রাবণ বেটার 

কাণ্টা। রাবণ দেবতাগণকে বন্ধন করিয়া আনিল, তীাহাদিগ দ্বার! 

কত কিছু কাজ করাইল, ঘোড়ার ঘাস পর্যযস্ত কাটাইল, তবু বেটা রাক্ষস 

নামট! বদল করিল না । রাবণের ইচ্ছা ভইলেই দেবতাদের নিকট হইতে 
একট! দলিল লিখাইয়াও উন্নতির চুড়ান্ত করিতে পারিত। জাতীয় 
উন্নতির বুদ্ধিটাই রাবণের ছিল ন1; রাক্ষন কি ন।? তাই রাক্ষসই রহিয়! 
গেল। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া দেখুন দেখি রামই ব। কি করিলেন । 
স্বয়ং ভগবান রাম প্রজার মনোরগুনার্থ সতী লক্ষ্মী সীতাকে পধ্যন্ত নির্ববা- 

সিত। করিলেন ; কিন্তু স্বজাতিয় উন্নতি কিছুই করিলেন না । তিনি চেষ্ট। 

করিলে স্বজাতিটাকে আরও একট্০ উপরে উঠাইতে পারিতেন না কি? 

বড় ছুঃখে তীহাকেও ছাড়িতে হইল। স্বধু তাহাকে কেন প্রাচীন 

কালের সকলকেই ছাড়িতে হইবে । কংশ, জরাসন্ধ, কুরু, পাণ্ডব, 

কর্ণ ইহাদের কাহারও নিকটেই জাতীয় উন্নতির বূপ পাওয়া যাইবে ন|। 

স্থতরাং ইহাদিগকে ছাড়িয়া দ্িলাম। তার পর দেখুন আমাদের সংহিতা- 

গুলি। তাহাতেও সেই অভাব। কৃষ্ণ ধেমন জাতিটাকে গণের 
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সহিত এধং কম্মের সহিত *মিশাইয়। ফেলিয়াছেন, সংহিতাকারগণ ৭ 

তাহারই ধুয়া ধরিয়া জাতিটাকে ব্যবসায়গত ব। কর্মগত করিয়: 

রাখিয়াছেন। জাতিমাত্রই যাহাতে স্ব স্ব ক্ষ নিযুক্ত থাকে তত্নিমি্ত* 
নানাপ্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন এবং কঠোর নিয়মাদি ও করিয়াছেন। 

কিন্ত আমাদের পুরাণগুলিতে। উপন্যাসই ! যদি বা সে গুলিকে ইতিহাস 
বলিয়া ধরা যায় তবু তাহাদিগ দ্বারা জাতীয় উরক্লতির স্বরূপ নিণন 

কর! যায় না। পুরাণক্ারদিগের উচিষ্চ ছিল কতকগুলি “নৃতন"' 

লিখিয়! যাওয়া। এইবার দেখুন তন্তরশান্ত্রগুলি। ৬৪খান৷ তন্ত্র প্রচলিত. 
সব গুলিরই বণিত বিষয় এক-_““দাধনায় সিদ্ধলাভ” ২ ধ্যানাধিগমা 

কত কোটা কোটা দেব দেবীর রূপগুণ বর্ণণ। করিল কিন্তু জাতীয় 

উন্নতির স্বরূপ বর্ণণে তন্ত্রগুলি ও অক্ষম । আমরা! শুনিতে পাই পূর্বকালে 
তান্ত্রিক কাধ্যদ্বার। কত অসাধ্য সাধন হইয়াছে! এখন কিন্তু তাহাদের 

সে নাম কাম নাই. বঙ্গদেশে তান্ত্রিক আলোচন। লুপ্ত প্রায়; বোদ 

করি জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে কিছু বলে নাই বলিয়াই তন্ত্রের এত 

অনাদর। - 

এখন ভ্নাতীয় উন্নতির স্বরূপ পাই কোথায়! পুরাণ পুথি পুস্তকতে। 
তন্ন তন্ন করিয়৷ দেখিলাম, ফল কিছুই হইল না। এখন বাকী আছেন 

সাধু সন্ন্যাসী; দেখা যাউক তাহাদের কাছে কিছু মিলে কি ন।। 
মুনিখষিদিগের কাছে কিছু গাওয়ার যো নাই-_কাঁরণ তীহার, 
চুপ্টী করিয়া বসিয়। থাকেন আর মনে মনে কি বলেন, তাহা সহজে 
কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই! দরকার নাই আমাদের মাথা ঘামারে : 
চলুন সাধুদের নিকটে; এরাও, দেখিতেছি সেই মৃনি জাতীয়ই 
প্রায়। কেউৰ। উলঙ্গ, কেউব! মৌন, কেউবা কৌপিনধারী জটা- 
জুটবিলম্থিত, নগ্রপদ, কেউবা একাহারী, কেহবা! ফলাহারী; ইহার। 
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নাকি নাস, প্রাণায়াম,। জপ, তপ দ্বার মানসিক এবং “শারীরিক 
ভয়বিধ উন্নতি করিয়| থাকেন; এদের এসব কাণগুকীর্তন নাকি 

“ব্রহ্বচধ্য” ॥ সংসার ফুহারা বুঝেনন! তাহাদের নিকট আমাদের 
উদ্দেস্ট সিদ্ধ হইতে পারে না। তবে চলুন দেখি একবার ধশ্মবক্তাদের 

নিকট। শঙ্করাচাধ্য, চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতির দৃশাও দেখিতেছি তাই। 

ুদ্ধদেব “অহিংস|, পরম ধর বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন আর জাতিট। 

পরিলেন না। কিন্ত শশ্বরাচান্ বৌদ্ধধন্মটনীত্রে ওদিকে সমুদ্র পার 
করিয়। দিলেন আর এদিকে হিমালয় পর্ধত ডিঙ্গাইয়। একবারে 

ভাড়াইয়া দিলেন; আবার সেই “সাধনায় সিদ্ধিলাভ” দ্রেশময় করিয়। 

ফেলিলেন। আমাদের চৈতন্তদেব কিন্তু আর এক পথে গেলেন। 

হান আর জাত বেজাত মানিলেন ন।--ভক্তির শ্রোতে একদম 

“নৈদে ভাসাইয়। দিলেন” । তাতেই শশ্রীচৈতন্য ভগবত্ভক্ত নচ পূর্ণ 
নচাংশক2 | 

এসব তে। গেল; এখন আমাদের উপায় কি? জাতীয় উন্নতির 

জন্য যাই কোথায়? চলুন একবার ইউরোপে ; দেখুন সাহেবের! 

বিগ্যায় বুদ্ধিতে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শিল্পে বাণিজ্যে, ধনে ,জনে জগতে 

অতুলনীয় হইয়াছেন। এঁদের সব কাজই বুঝ। যায়; এদের ভাষাও 
মামরা বেশ দখল করিয়াছি, দুকথ। বলিতে পারি, লিখিতে পারি; 

এদের হাব্ভাব্ভঙ্গী সবই শিখিয়াছি, মাঝে মাঝে বৈবাহিক সম্বন্ধ ও 
স্বাপন করি কিন্তু এদের এ মন্ত্রটা শিখিতে পারি নাই যে মন্ত্র বলে 

ইহারা জগতে শীষ স্থানীয় হইলেন। ইহাদের উন্নতির মন্ত্রটা 

একবার আমি শুনিয়াছিলাম বলির! মনে হইতেছে__ভাবটুকু কিছু 

শক্ত, স্ধু কোট পেন্ট পরিলে চলে না, একটু খাটিতে হয়, হাত প| 

নাড়াচার। করিতে হয়-_মুখ বাজীট। কম করিয়। বুক বাজীটাই বেশী 
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করিতে হয়; বড় শক্ত কথ।, ওসব যাক। ইউরোপে জাতীয় উন্নতি 

সম্বন্ধে দেখিবার, শুনিবার, শিখিবার খন কিছুই নাই, চলুন ,একটু 
কষ্ট স্বীকার করি। একট। বিষয় শিখিতে হইলে উত্সাহ দেখাইতে 

হয়, সাহস করিতে হয়। চলুন্ এট্লান্টীক মহাসাগর পার হইয়। 
নাই-_সাগর পারে যাইতে হইবে বলিয়। আপনার! কেহ ভয় করিবেন 
ন।। সমাজে উঠিবারও স্থপথ আছে । “বিদ্ষাং* পরীমরশঃ মতে 
বাবস্থা পাইবেন; অধিকন্ত “ঝঁবস্থানযায়ী পাপের উল্লেখ করিলে 

অর্থাৎ পাপান্ুযায়ী ব্যবস্থা ন। চাহিলে কত জনেই পাতি দিবে। 
তাহাতেও যদি আপনাদের মনে ন। যানে তবে আমি বলিতেছি 
শাস্ীয় প্রমাণ আছে। এত্রিধাপাপমুৎপদ্যতে” একথ। অনেকেই 
জানেন না, জানিলেও বুঝেন ন।। আপনাদের ভয় নাই শীপ্রই “বিদেশ 

গমনের ব্যবস্থা” বাহির হইবে । 

চলুন একবার আমেরিকায় । দেখিয়াছেন কাণ্ড কারখান।__ 

৭৫ পচান্তর তাল। দালান, কলে উঠে, কলে্মামে। বৈজ্ঞানিক মতে 

রুষিকাধ্য হইতেছে, কত অপধ্যাপ্ত শধষ্যোৎপাদন হইতেছে । সব 

কাজই বৈজ্ঞানিক উপীয়ে কর। হয়; দেখিয়াছেন কত কল কারখানার 

ছড়াছড়ি 1 কিন্তু এসব দেখিয়া কিছু ফল হইবে না। আমাদের মতে 

এদেশে শিখিবার বিষয় কিছুই নাই * চলুন এখন দেশে ফিরি; 
তবে একটা কাজ করিলে ভাল হয়। চলুন্ এধার দিয়ে জাপান দেশটা 

দেখিয়া যাই | জাপানের দশাও দেখিতেছি তখৈবচ- কেবল কল 

কারখানারই বাড়াবাড়ী, লোকগুলি কেবল ছুূটাছুটা করে; স্ত্রীপুরুষ 

উভয়ই কর্মশীল, কেহই অলসভাবে থাকে না।, দলাদলি, বিবাদ 
বিসম্বাদ খুব কম-_-এমন দেশে কি আমর। থাকিতে পারি? এদেশেও 

আমরা জাতীয় উন্নতির আদর্শ কিছু পাইব না। চলুন্ দেশের 
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চাদ দেশে যাই। বরঞ্চ দেশে যাইয়া এই স্বদেশীর দিনে স্বদেশী হই-_ 

বোধতকরি- এ সুযোগে জাতীয় উন্নতিটা দেশেই পাইব, নাই ব! 

পাইব কেন? আমাদের ভারত রত্বপ্রহ্-_ভারতে সব আছে। 
জাতীয় উন্নতিও স্বদেশের ভাবে নিশ্চয়ই আছে। এই দেখুন, 
স্বদেশী মতে আমাদের পূর্বে যাহারা বিদেশ হইতে আসিয়াছেন 

তাহার! কেমন 'ুন্দর উন্নতি করিয়াছেন?! আমরা বৃথা সমস্ত 
পৃথিবীটা ঘুড়িয়া হয়রাণ হ্ইয়াছি।' 'জাতীয় উন্নতির একটা লক্ষণ 
দেখুন _ কর্কশ শব্দগুলিকে শ্রুতি মধুর করিয়৷ নেওয়া কিন্বা! দীরঘস্বরের 
স্থলে হ্ব স্বর ব্যবহার করা ( এই যেমন এক নৃতন পাঁণিনী ) যথা 
বন্দ্যোপাধ্যায়_-বানাজ্জি, মুখোপাধ্যায়-__মুখাজী, দত্ত--দাতৃ,বস্থ--বোস্, 
চক্রবর্তী -চকর বকর্, দাস--ডস্, ক্ষেত্রমোহন খেটারমোহন ইত্যাদি 

ইতাদি। আমি বিবেচন। করিয়া দেখিয়াছি উন্নতি করিতে 

এমন সহজ পথ আর নাই। জাতীয় উন্নতি সাধনার্থ আমাদের 

দেশে আরও অনেক থলি সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে । 

সমস্ত গুলির উল্লেখ কর! এ স্থলে বড়ই কষ্টকর; মোটামুটি ছুই একট 

ধরিয়া দেখুন। বিশৃঙ্খলত1 ব্যভিচার দমন করার দরকার নাই, 

জাতিভেদটা উঠাইয়া দিতে হইবে : অবিবাহিত! কন্যাদের স্বামী আবশ্যক 

করে না কিন্ত “বিধবার্দিগকে দ্বিবাহ দিতে হইবে”; শিল্লোল্নতি দ্বারা 

জিনিষ প্রস্তত না হউক কিন্তু “খাটীস্বদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতে হইবে": 

গৃহ-নীতির চিন্ত। নাই কিন্তু "রাজনৈতিক আন্দোলন করিতে হইবে” , 

বালকদের শিক্ষার উপায় নাই কিন্ত “বালিকাদিগকে বড় বড় রকমের 

শিক্ষিতা করিতে হইবে” ।০উদ্ধৃত সমস্ত কথার প্রতিবাদ করা যস্তপি আমার 
উদ্দেশ্ট নহে তবু বলিতে হইল গাছে ফল থাকুক আর নাই থাকুক, ফল 

খাইবার আশায় উর্ধমুখে “হ1” করিয়া দাঁড়াইয়া থাক সঙ্গত কি? 
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আমাদের দেশে আর ও এক দফ। জাতীয় উন্নাতর পথ আবন্কৃত হই- 
য়াছে। দেশের পক্ষে অবশ্য এট! স্থৃভলক্ষণু' জাতীয় উন্নতি করিগ্তে 

হইলে বড় হইতে হইবে । এখন এ বাতাসই খুব ধুমে ধামে চলিতেছে । 
বাস্তবিক সমাজের প্রতোকের অবস্থাদির খবর নিয়] ব্যবস্থ। কর বড়ই 

কষ্টকর এবং সময় সাপেক্ষ । এই প্রকার ুক্ততে ধাভারা না যান 

তাভারা বান্তবিকই মস্তিফ, এবং সময়ের সদ্বাবহার জানেন--এ জন্য তাহা 

দের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে উচ্চ। করি। লক্ষণ শক্তিশেলে অটৈতন্ হউয় 

পড়িলেন, আর বাছা৷ হন্মান গেলেন বিশন্বাকরবি আনিতে গন্ধমাদন 
পর্বতে । বীরকেশরী তন্ুমান ক্ষতের দিগে দৃষ্টি না করিয়! গন্ধমাদণ 

পর্বতটাই মাথায় করিয়। আনিল। আমর! জানি ন। রামচন্জ্র লক্ষণকে 

এ পর্ধতটাই সেবন করাইয়াছিলেন কি না» আমাদের জাতীয় উন্নতিব 

নমুনাটা ও এ প্রকার। ক্ষুদ্র দৃষ্টি বাস্তবিকই নীচজনোচিত। জাতীব 
উন্নতি করিব, একদম সমস্ত জীতিকে উপরে উঠাইয়া ফেলিব | নামান্তর 

করিয়া জাতীয় উন্নতির চূড়ান্ত করিত্তে কিছু মাত্র আয়াস নাই, অপর 
কাহারও সহায়তার ও দরকার করে না । একট! সভ। আর একটা লিখ। , 

যাহা ইচ্জী তাহাই হইতে পারিব, ভাবনা কি? উন্নতির মুল 

মন্ত্র “গাণিকারাম, আমি রাজ! অমু” ইহামনে রাখিলেই হইল । উন্নতির 
এ পথট। যে খুব স্থগম তাহা সহজৈই বুঝা যায়। কিন্ধ একট। কারণে 

মনে বড় সন্দেহ হইতেছে । আমাদের দেশীয় নেতৃগণ এততসম্বন্ধে কোন 

উচ্চ বাকাযই করেন না। কেবল নামের দ্বারা যদি কাম হইত তবে 

তাঁহার! নীরব, নিশ্চেষ্ট কেন ? তাহার! এদিগ ওদিগ কত দৌড়াদডি 

করেন; কত শক্তি সামর্থ্য ক্ষয় করেনঃ কত ছুঃখ কষ্ঠ ভোগ করেন, আত্ম 

হিতাহিতজ্ঞান শূন্য হইয়! পরের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেন; কিন্ধ 
একটা ধনাবাদ পাওয়ার জন্যও যে ইহার৷ ব্যগ্র হন না ইহা! বড়ই আশ্চর্য্য !" 
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হাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়। অনুমান হইতেছে যে ইহার! নৃতন পথের পথিক 

নহেন। তজ্জন্য আমাদিগকেও কিছু গোলে পড়িতে হইল। আমরা 

কায়মনোবাক্যে ইহাদের অল্পসরণ ন। করিয়া পারি ন|। কাজেই তাহার! 
অগ্রগামী ন! হইলে জাতীয় উন্নতির পথে আমর চলিতে পারি না । 

যাহা হউক, এখন আমাদের গতি কি? জাতীয় উন্নতির স্বরূপ নির্ণয় 

করিতে গিয়া! কত কাল অতিবাহিত করিয়াদিলাম, কত দেশময় ভ্রমণ 

করিলাম, ফলে কিছুই পাইলাম না। তবু আর একটা বিষয় আপনাদের 

নিকট উপস্থিত করিতেছি; হিন্দুদিগের দর্শন শাস্ত্র গুলি একবার অন্রসন্ধান 

করিলে বোধ হয়, অন্তায় হইবে না। বিশেষতঃ ইউরোপে এমেরিকায় 

আমাদের দর্শন শান্স নিয়া বড়ই আন্দোলন আলোচন। চলিতেছে ; তাহা- 

দের ভূয়শী প্রশংসাও শুনা যাইতেছে । হিন্দু দর্শন নাকি জগতে শ্রেষ্ঠ 

স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্ত দর্শনগ্ুলির বিশেষত্ব কি আমর! তাহ। 

বুঝিলাম না । আমাদের কন্মজীবনে কিম্ব। ধশ্মজীবনে দর্শন শাস্ত্র উপ- 

কারী এব দরকারী কিন। তাভাও ঞ্কবার দেখিলাম না। যাই হউক 

শাপনাদের কথান্ুসারে একবার আলোচন। কর। যাউক; কিন্তু আমার 

বিশ্বাস জাতীয় উন্নতির সন্বন্ধে দর্শন শান্ধেও কিছু মিলিখে না। এই 

দেখুন না কেন ? সাংখোর প্ররুতি পুরুষ, পাতঞ্জলির মায়াবাদ, ন্যায়ের 

পদার্থতত্ব প্রভৃতি সমস্থই তত্রজ্ঞান শিক্ষা্দতেছে । আমর! চাই জাতীয় 

উন্নতি, ওসব তত্রজ্ঞানের দ্বারা আমাদের কি উপকার হইবে? দর্শনের 

আলোচনা অপেক্ষ। বাজারের ভেজাল চিনি অনেকাংশে ভাল , দর্শনের 

আলোচনায় সময় নষ্ট না করিরা বরঞ্চ খোকারামের বাড়ীর শ্রাদ্ধের 

চিরার যোগার করাও অনেকটা ভাল । চির! দধি খাই কি না খাই 
তছুপলক্ষে ছু চার রাত্র অনিদ্রা ভোগ করিয়া ছলচাতুরীর জাল বিস্তার 

করিয়। শেষ দফায় একট। গগুগোল বাঁধাইতে পারিলেই ব| মন্দ কি? 
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এ সব কীঁজে দেশে প্রতিপক্টি বাড়ে, বেশ নামকাঙ্গ ৪ হয়| তাই এখন 

দর্শন প্রভৃতি শাস্ব পরিত্যাজ্য । বৃথা সমর নষ্ট করিলাম কিন্ত ক্গাতীয় উন 

তির স্বরূপ কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম নি 

অগ্ত আমাকে সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইতে হইল । কিন্তু আপনার; 

মনে রাখিবেন আমি বাঙ্গালী-_বাঙ্গালীর মাথা আছে, মাথাতে কিছু 

সারবান পদার্থও আছে । উন্নতির স্বরূপ একট কিছু বাহির না করির! 

আমি ছাড়িব না; অবশ্যঅগ্য নয়, অবসর মত বসিয়া উন্নতির রূপ 
ঠিক করিব। 

ব্রাহ্মণ সভাতে জাতীয় উন্নতির স্বরূপ ঠিক করিতে না পারিয়া আদি 
বড়ই লজ্জিত হইলাম । বিশেষতঃ জাতভায়াদের নিকট অপদস্ত ভওয়া 

বড়ই কষ্টকর বিষন্ন । যুক্তি কারণ দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারি আর নাই 

পারি মুখের জোরে ছুচার কথা বলতে আমি ছাড়িব না। আমি ব্রাহ্মণ 

সমাজের নিকট সান্থুনর প্রার্থন। করি কেহ যেন নামের দ্বার! উন্নতি করিতে 
চেষ্টা না করেন। কাজ করিলে নাম আপন। হইতেই আসে ; কিন্তু কাজ 

না করিয়া যে নামের ভিখারী হইতে যায় তাহাকে বড়ই লাঞ্চনা ভোগ 

করিতে হয়, খেষট। “উপাধি ব্যাধিরেবচ” হইয়! দাড়ার । ধাহারা বিনা 

কাজে নাম করিতে চাহেন কিন্বা অপরের নামে আত্মপরিচয় দেন 

তীহারা বান্তবিকই সমাজে ভয়ানক গণ্ডগোল বাধান; কাজের 
বিষয় চিন্তা করিতে নিজেরাও অবসর পায় না অপর কেও 

অবসর দেয় না। বায়ুরাশি হাতে মুট করিয়। ধরিতে চেগ্টাকর! 

আর নাম প্রার্থী লোকের যুক্তি তর্ক শুনা একই কথা । এ সম্বন্ধে 

অতিরিক্ত কিছু বলিতে হইলে ভদ্রতার সীম! লঙ্ঘন করিতে হয়। 

গুণের আদর করিয়! গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেওয়া যে একটা গু? 

স্থধু এই কথ! বলিয়াই আমি এ স্থানে ক্ষান্ত হইব। 
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কর্তব্য নির্ণয় । 
জাতীধ় উন্নতির বূপ যখন কিছু ঠিক করিতে পারি নাই তখন সে 

সম্বন্ধে আমার আলোচ্যিও কিছু নাই । আমার বিশেষ বক্তব্য এই থে 

“জাতীয় উন্নতি” কথাট। পধ্যন্ত লোপ পাইলে মন্দ হইত না। তবে 
একটা সভ। হইলে তাহার আলোচ্য বিষয় একট। কিছু অবশ্তই চাই। 
প্রতিমা নিশ্মিত হইলে তাহার পুজ। অবশ্তই দিতে হয়, আমাদের 

শাস্ত্রে এ প্রকার উপদেশ আছে । স্থতরাং আমাকে ৪ সভার আলোচ্য 

বিষয় যাহা কিছু একট। অবধারিত করিতে হইবে । 

বর্তমান সভার উদ্দেশ্য আমি নিম্নলিখিত তিনটা ভাগে বিভক্ত 

করিলাম। (১) সভার প্রতিষ্ঠা (২) শিক্ষা (৩) অর্থাগম | 

(১) “ঘা! নাই ত। চাই” ।. আমাদের দেশে সভ। সমিতি নাই ; 

স্বতরাং একট সভার প্রতিষ্ঠ। বাঞ্চনীয়। এই সভার আকুতি এবং 

বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমার আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে তাহ। পরে বলিব। 

(২) শিক্ষা সম্বন্ধে । ব্রাহ্মণ সমাজের শিক্ষার সম্বন্ধে বলিতে 

গেলে মনে বড়ই নৈরাশ্ট উপস্থিত হয়। বিদ্যাশিক্ষা যে এ সমাজের 
পক্ষে প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য কম্ম সে ধারণা যেন অনেকের মনে 

মাঁদবেই নাই । ধাহাদের শিক্ষা! দীক্ষা উপদেশের উপর সমগ্র হিন্দু- 

জাতির উন্নতি অবনতি, মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে তাহাদিগকে নীরব, 

নিশ্টেষ্ট। উদাসীন প্রায় দেখিয়া মনে বড়ই আতঙ্ক উপস্থিত হয়। 

বর্তমান সময় সমাজ ঘে অবস্থায় দ্রাড়াইয়াছে তাহার পরিবর্তনের 
চেষ্টা যদি এখনও না হয় তবে ভবিষ্যতের ফল বড়ই বিষময় হইবে-_ 



( ৩১) 
চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বোধ হয় বিনা আপত্তিতে : একথা ম্বীকার 

করিবেন । “ত্রা্ণ লিখা পড়া জানে” একথাট। এখন অনেক স্থলেই 
মিথ্যা বলিয়। প্রমাণিত হইতেছে দেখিয়। মনে নিষ্কাকন আঘাতল্লাগে। 

অতঃপর বোধ হয় ব্রাহ্মণকে ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাস! করিতে হইবে তিনি 

লিখ। পড়। জানেন কিনা?) এতদপেক্ষা অবনতি আর কাহাকে বলে ? 

এইটা ভয়ঙ্কর পরিতাপের বিষয় নয় কি? এ দিথে দুটি করে এমন 

(লোক কি কেহ নাই? 

যষ্ঠ পরিচ্ছেদ | 

শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচন। | 

আমাদের দেশে লিখাপর। না হওয়ার কয়েকটা কারণ আছেঃ_- 

4 ক) অর্থাভাব। অনেকেই অর্থাভাব বশত: উপযুক্ত শিক্ষালাভ 

করিতে পারে ন।। আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের মধ্যেও কেহ সাহায্যকারী 
ভয় ন|। কাজেই ইচ্ছ। থাকা সত্তেও, বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি থাক। 

সত্বেও, অনেক হতভাগ। শৈশবেই নিরাশ হইয়। পড়ে ; দারুণ ছুঃখানলে 
সারাজীবন দগ্ধ হইতে থাকে। একদিগে প্রবল বাসন! অপরদিগে 

অভাবের দারুণ যাতন৷ _শত সহস্র বৃশ্চিক দংশনের ন্যায়, তাহাদের 

কোমল হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিয়। ফেলে 1 সে জালা বড় জ্বালা, 

ভুক্তভোগী ভিন্ন কেউ জানেনা । অস্ত্ো্টি ক্রিয়ার শেষ জাল। ব্যতীত 
এ জাল! নির্বানের আর উপায় নাই। 

(খ) অভিভাবকের অমনোযোগিতা এবং কর্তব্যজ্ঞানহীনতা । 
অনেকে টাক। পয়সা থাক। সত্বেও বালকদিগকে বিদ্যাভ্যাসে বিরত 
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করে; লিখাপরা শিক্ষার আবশ্যকভাই তাহারা খুজির! পায় না। 

তাহাদের যে বিষয় সম্পত্তি আছে তর্দারা বালকদিগের শিক্ষার্থ অর্থব্যয 

নিরর্থক মনে করে ।* কিন্ত সাধের বালকগণ সঞ্চিত অর্থরক্ষা' করিতে 

সমর্থ কিনা সে বিবেচনা করিয়া দেখা অভিভাবকের কর্তব্য নহে কি? 

অশিক্ষার দরুণ কত উচ্চ বংশ একবারে অধঃপাতে যাইতেছে । ইহা 
দেখিয়া'ও যাহাঁদের. জ্ঞানোদয় হয় না তাহারা কি জাগ্রত ন। নিক্িত ।। 

কি উপায়ে ইহাদের জ্ঞানোদয় হইবে বুঝিতে পারি না। আমাদের 

দেশে অনেক বড় লোক এই কারণেই অবনতির দ্রিগে দ্রতবেগে 

ধাবিত হইতেছেন) তাহাদের ছুর্দশ। দূরে থাকিয়া অনেকেই চিন্তু 
করে; সাক্ষাতে কেহ কিছু বলিতে সাহম করে না, কারণ কর্তার 

“বড় লোক” । বড়লোকের বড়ত্ব কিসে রক্ষ! পায় কলে কৌশলে 

তাহা শিক্ষ। দেওয়। কর্তব্য । অনেক ধনী মহাত্মা ছুঃখ প্রকাশ করিয়। 

বলেন যে “বালকগুলির পাঠে মনোযোগ নাই” ; কাজেই যত্তু 
চেষ্টায় ইতি। কিন্ত আমর! জানি কর্তারাই অমনোযোগী ; অবস্থান্ষায়া 

ব্যবস্থ। করিতে অনিচ্ছুক বলিয়াই সমস্ত দৌষ বালকের ঘারে ॥ 

(গ) অর্থশালীলোকের বালকের প্রতি ভ্তিরিক্ত আদর। 
বালকদ্দিগকে শাসনাধীন রাখ! শিক্ষার প্রধান উপায়। কিন্তু অনেক 

স্থলে ঠিক ইহার বিপরীত ভাব দেখা যায়। বালক আবার করিয়। 
যাহা কিছু চাঁয় অভিভাবক তাহাই দিতে প্রস্তত। বালক যে পথে 

যাইতে ইচ্ছ। করে অভিভাবক তাহাই অনুমোদন করে। ফলে বালকগণ 

বিলাসী, দুর্নীতি পরায়ণ, ব্যভিচারী, দুষ্ট হইয়।৷ পড়ে; ভবিষ্যৎ জীবন 
একবারে কলুষিত করিয়া ফেলে। অনিষ্টজনক আবার যে ভয়ঙ্কর 

অনাব্ধারের কারণ ইহা অনেক মহাত্মারই জ্ঞান নাই। অনেক স্থলে 

দেখিয়াছি বালকগণ অভিভাবক হইতেই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে 



00৬০) 
তামাক, মগ্ঘ, "গীজ। প্রভৃতি নেশ্খ খাওয়ার অনুমতি '্পাইয়। থাকে । 

অনেক বালক যে কুপথগামী হয়, অভিভাবকই তজ্জপ্ত সম্পূর্ণ দায়ী। 

ছুষ্টামির দমন না করিয়া বরং তাহার প্রশ্রয় দিক্সে দুষ্টামি কি কমিতে 
পারে? শেষে অভিভাবকদের নিকট শুন। যায় “শিক্ষকের দোষে 

বালকের লিখ। পর! হয় না1” শিক্ষক বেচারার উভয় দ্রিগেই বিপদ ; 
বালকদিগকে শাসন করিলেও শিক্ষকের দোষ, না ।কব্লিলেও দৌব। 
পতিত ভূমির স্ায় শিক্ষক মহাশয় পড়িয়া আছেন, যাহার যাহা ইচ্ছা 
বলিয়া যাও। কিন্তু গোড়াই ষদি মাথা নষ্ট করিয়া ফেল, তবে শিক্ষকের 

ধ্মতঃ কোনও দোষ নাই। আমর! জানি ছুষ্ট বালককে শাসন করিতে 

গিয়৷ অনেক শিক্ষক নিতান্ত লাঞ্চনাও ভোগ করিয়াছেন । অভিভাবক- 

গণের একটু স্ুবিবেচক হওয়াই কর্তব্য । বালকদ্বিগকে বিলাসী কর! 
কিন্বা বিলাদিতার উপকরণ দেওয়া নিতান্ত অন্তায়। আমাদের মতে 

ুষ্ট প্রক্লাতর বালকের হাতে একটা পয়সাও দেওয়া কর্তব্য নহে-_ 
আবশ্তকীয় জিনিষ কিনিয়া দেওয়াই উচিত। তাহা হইলে আর পুথির 
টাকা অপপথে ব্যয়িত হইতে পারে না; কিনা বেতনের পয়সাও চুরট 
সিগারেটে শোষন কৃরির! নিতে পারে ন|। 

বালকদিণ্রে প্রতি ভালবাসা থাক! কর্তব্য । কিন্তু যে ভালবাস! 

দ্বারা বালকদিগের নৈতিক জীবন, কর্ম জীবন, ধর্ম জীবন বিষময় হইয়া 
পড়ে সে ভালবাসাকে কি বলিব? আমি এই ভাব প্রকাশ, করিবার জন্ত 
কোন শব্দ তালাসে পাইলাম না। শক্রতা নিবন্ধন লোকে বিষাক্ত দ্রব্য 
প্রয়োগ করে; পেও বরং ভাল--যখন তথন যাহা কিছু হইয়! যায়। 

কিন্তু এই ভালবাসার বিষ সারাজীবন পূর্ণমাত্রায় কাজ চালাইতে থাকে । 
এই ভালবাস! বা আব্বার কেবল শিক্ষা পথের কণ্টক নহে; আবারের 
চোটে শারীরিক অনিষ্ট পর্যন্ত হইয়৷ থাকে । নিতান্ত ছোট শিশুগুলির 

৩ 
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বেশভৃষা৷ দেখিল্লেই এ ভাবটা! বেশ বুঝ যায়। সাজ-পোষীকের আড়ম্বরে 
কোমলকায় শিশুগুলিকে একবারে “ভূত” সাজাইয়া ফেলে। “পেনিক্রগ, 
নেকায় বোকার, কোট পেন্ট, হাট টুপী প্রভৃতি দ্বার আদরের নিধি- 

'দিগকে, “ক্ষুদ্রপদ চীনদেশীয় রমণীদিগের মত, অকর্মণ্য করিয়া ফেলে। 
“বাবুর ছেলে, কর্তার মেয়ে )* এইরূপ ভাবে না সাজাইলে বিশেষত্ব রক্ষা 
পায় না কি? এপ্রকার সাজ সঙ্জার দরুণ স্বাস্থ্যরক্ষা হইতে পারে না । 

উন্মুক্ত বায়ুর গতিরোধ করিয় শিশুদের স্ত্রাস্থ্যহানি ম্বংঘটন করা কর্তব্য 
কি? শিশুগুলি হাত প নাড়াচাড়! করিয়া, এদিগ ওদিগ ছুটাছুটী করিয়। 
প্রকৃতির ইঙ্গিতে শারীরিক বল সঞ্চয় এবং স্থাস্থ্যোন্নতি করিতে সর্বদাই 

সচেষ্ট। তাহাদের সে চেষ্টায় বাধা দেওয়া কর্তব্যকি? ইহাতে যে 

প্রকৃতির সংঙ্গ ভয়ঙ্কর ছ্রন্দ বীধে। পেনিফ্রগ-সঙ্জিত শিশুগুলির প্রতি 

একটু নিবিষ্চিত্তে দৃষ্টি করিলেই তাহাদের প্রক্কৃতি-বিরোধ-্ন্দ উপলব্ধি 
করিতে পারা যায়। ধনীলোকের টাক! আছে তাই তাহারা ওরূপভাবে 

আদর দেখায়? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গরিব লোকগুলিও মার! পড়ে । সমাজের 

অনেকেই এখন “তালে নাচে ।” পয়সা জুটুক আর নাই জ্বুটুক ছেলেদের 

জন্য “পেনিফ্রগ” আর ওদিগের “সেমিজ বডি”--এ গুলি এখন নিত্য 

খরচের অন্তভূক্ত। এ সবন। হলে কি চলে? গিন্নী ঠাকুরাণীর এক 

তরক] ডিক্রিতে জবাব দেওরার সময় কৈ? এই প্রকার অসঙ্গত আবার 
ক্রমশঃ ভয়ঙ্কর বিলাসিতার আমদানি করে। লিখা পর! হউক আর নাই 
হউক সাজ সঙ্জার চোটে কিন্তু চতুঃদ্দিগে বাহার পড়িয়া যায়। আমাদের 
মতে ছাত্র জীবনে এই সকল কমাইয়৷ দেওয়া! কর্তব্য-_ময় জুতা! সার্ট । 

(ঘ) অভিভাবকের উদ্দাসিনতা। ৷ বালকগণ বিদ্যালয়ে যায় বটে কিন্ত 
কতট। কাজ করে সে খবর অভিভাবক মাত্রই রাখে না; বৎসরাস্তে হয়ত 

অনুগ্রহ করিয়। জানিল যে ছেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই। দোষ 
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কাহার? ২৪ ঘটার মধ্যে শিক্ষক ছাত্রে পাঁচ ঘণ্টার সম্বন্ধ আর অবশিষ্ট 
১৯ ঘণ্টার খবর কাহার রাখ! কর্তব্য? ওটা অভিভাবকের বণ্টকে নয় 

কি? একটা বাৎসরিক হিপাব ধরুন। ৩১৬৫ ধর্দনের ভিতর* বন্ধ, 

রবিবার, হাফ্কুল গ্রভৃতিতে অন্গান ১৬৫ দিন বাদ পড়ে। অবশি 

২০০ দিনে দৈনিক পাঁচ ঘণ্টা হিসাবে বৎসরে ১০০০ ঘণ্টা অথাৎ প্রায় 

৪২ দিন মাত্র শিক্ষক ছাত্রে সন্বন্ধ। বাঁকী ৩২৩ দিুনর, খবর রাখ। 

অভিভাবকের কর্তব্য নয় কি** ৩২৩ দিন*যাহার অলক্ষিত ভাবে; 

অসাবধানে ব্যায়িত হয়, ৪২ দিনের স্বাবহারে তাহার কি প্রতিকার 

হইতে পারে ? অবশ্ঠ সংপ্রকৃতির ছাত্রগণ ৪২ দিনের স্থুশিক্ষ। দ্বারা 
৩২৩ দিনকে নিজেরাই সংভাবে ব্যয় করিতে পারে; কিন্ত যাহাদের 

সে ক্ষমতা নাই তাহাদের পক্ষে ৪২ দিন তো ফাও বাবদই চলিয়। যায়। 
অনেক ছাত্র বিগ্ভালয়ের নাম করিয়! গৃহ হইতে বহির্গত হয় কিন্তু পথে 
যাইয়া! পথ হারাইয়! নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করতঃ বাড়ী ফিরিয়! 
আসে। অভিভাবকের অনুমতি বা কোন কাজের অজুহাত দর্শাইয়া ও 

মাঝে মীঝে বিদ্যালয় হইতে চম্পট দেয়। এই প্রকার নানা কারণে 

হাত্রদের শিক্ষার বঞ্জঘাত ঘটে । অথচ শিক্ষক এব অভিভাবকের 

এধ্যে কোন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ না থাকা হেতু ছেলেদের ছলচাতুরী ধরাও 

পরে না, প্রতিকারও হয় না। অভিভাবক যদি গদাসীন্ত পরিত্যাগ 

করির়। বালকদ্দিগের হিতার্থে শিক্ষকের সহিত একটা সম্বন্ধ রাখে তাহা 

হইলে ছাত্র অনেকাংশে ভাল হইতে পারে । অভিভাবক যদি সামান্য 

একটু পরিশ্রম করে তাহা হইলেই অনেক মঙ্গল হইতে পারে। বালকদের 
প্রাত্যহিক কাজের হিসাব রাখ! অভিভাবকের একান্ত কর্তব্য। আমরা 

এক জায়গায় একট! নৃতন নিয়ম করিয়াছিলাম-_নিয়ে তাহার নমুনা 

দলাম £- 
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এই প্রকার এঁকটা বন্দোবস্ত করিয়া বালকদের দৈনিক, সাস্তাহিক 
কিন্ব' মাসিক কাজের একটা হিসাব নেওয়! কর্তবা নয় কি? দুঃখের 

সহিত বলিতে হইল সারকুলারের ধারায় ধরে নাই বলিয়া আমাদের এই 
নিয়মটা খাটিল না। অনেক অভিভাবকও তাহাতে নারাজ হইলেন-_ 

তাহার! দেখিলেন “ওটা! প্রেকুটিকেল বা কার্ণ্যকারী নহে” ; আর 

আমর। বুঝিলাম অভিভাবকগণ _-উদাসীন 1! 
(ড) কুসংসর্গ, কুবিষয়্র*মলোচনা, কুইসিত আমোদ প্রমোদ । 

অভিভাবকগণে র উদ্দাসীনত! হইতেই অধিকাংশ স্থলে ছাত্রগণ কুপথের 
অন্ুনরণ করে 1 বালকের প্রধান সঙ্গী অভিভাবকেরই হওয়! কর্তব্য । 
সৎ আদর্শ পাইলে কেহ অসৎ পথ অবলম্বন করে বলিয়৷ আমাদের 
বিশ্বাস হয় না । 

(চ) গৃহ শিক্ষার অভাব | গৃহ শিক্ষার কথায় কেহ মনে 
করিবেন না যে ঘরে ঘরে শিক্ষক রাখিবার কথ! আমি বলিতেছি। 

গৃহশিক্ষার প্রসঙ্গে আমি কিছু বাহুল্য কথ। বুলিব। নির্দিষ্ট কতকগুলি 
পুম্তক পড়িলেই যে শিক্ষার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইল এমন নহে। মানধষিক 

শক্তির বিকাশ, বুদ্ধি বিবেচনার চালনা, মানষিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন, 

চরিত্র সংগঠন প্রভৃতিই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্ত | কেবল পুস্তক পাঠে, 
অথবা নির্দিষ্ট পুস্তক অধ্যয়নে শিক্ষার, সেই উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধ হয় কি? 
এজন্য বাহিরের পুথি পুস্তক পড়িতে হয়, সংসারের বাজে খবর রাখিতে 

হয়, সতপ্রসঙ্গ সদালোচনা সৎ চিন্ত। করিতে হয়। এই ধরনের শিক্ষ। 

অনেকট। মুখে মুখে, শুনিতে শুনিতে, হইয়। থাকে । অনেক নিরক্ষর 
লোকের মুখে অনেক উচ্চ অঙ্গের কথা সময সময় শুনিতে পাওয়া যায়। 
এক সাহেব, রুষকদিগের মুখে, বহ দিনের পুরাতন কথা, বেদের গান 
গুনিয়াছিলেন, গঙ্গাপার হওয়ার বেলায় মাঝিদের গানে রামায়ণের 
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এবং মহাভারঠের কাহিণী শিখিয়াছিলেন। কিন্তু “তে হি নো দিবসা 
গতাঃ *| এইক্ষণ তেমন ধারা শিক্ষা নাই। পূর্বে “ঠারিন দিদিরা 
নাতি নাতিনক্ষে নির্ষে এসব সংবিষয়ের আলো5না করিতেন, উপর্দেশ 

পূর্ণ গল্প বলিয়৷ ছেলে মেয়েদের চরিত্র গঠন করিতেন; কড়াকিয়া, 

শতাভাগ, নামতা। “নামঙ্সোক” প্রভৃতি শিখাইতেন। পূর্ে নিয়ম 
ছিল ঘুম হইতে উঠিবার সময় দেবদেশীর নমস্কার, “দণমহাবিষ্যার নাম" 

পাঠ করিতে হইত। বিছানায় শুইয়া ঘুম' আমার পূর্ব পরান্ত এই সব 
“তন্থ মন্ত্র” অভ্যাস করিবার নিয়ম ছিল। যেমন মৌখিক শিক্ষা 

ছিল, তেমন মৌধিক পরীক্ষাও ছিল। নিমন্ত্রণের সভা, বিবাহের 
আসর, সাধারণ বৈঠক প্রতৃতিই এই মৌখিক পরীক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। 

কেন্দ্র পরীক্ষায় উত্তর দিতে না পারিলে বড়ঈ লঙ্জু। পাইতে হইত। 
কেন্দ্র পরীক্ষায় না গেলেও দোষ ছিল; ঠারিন দিদি, মা, মাসী, পিপী 

প্রভৃতি মেয়ে মহলে এ জন্য ভয়ানক তাড়ন। হইত। কারণ তাহারা 

জানিতেন “ পাচ জনের সঙ্গে আলাপ ব্যবহার না করিলে চক্ষু ফুটে 

নাগ। কেন্দ্র হইতে ফিরিয়া আপিলে, ধ্ণক প্রশ্ন হইল, কি উত্তর হইল, 
তুই পারিলি কিনা” ইত্যাকার বেশ একটা নিকাশ নেওয়া! হইত। 
কেবল নিমন্ত্ন ভোজনই পূর্বে উদ্দেগ্ত ছিল না। এখনও ছু এক জন 
প্রাচীনা স্ত্রীলোকের মুখে শুন! 'যায় “তোর নাম গোত্র কেহ জিজ্ঞাস 

করিয়াছিল কি?” তুই উত্তর দিতে পারিলি কি? কিন্তু এখন সে সকল 
কথা কে পাতে লয়? নব্য শিক্ষিত বালকগণ হয়ত “নো” বলিয়াইবা 

এক গদ ছাড়িয়া দিলেন, বৃদ্ধাও বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়েন। 

পূর্ব নিমন্ত্রণ উপলক্ষে, বিধনহ সভায় * বৃড়ায় বুড়ীয় ” “ যুবার যুবায় ” 
বীলকে বালকে শান্ত্রীয় আলোচনার বেশ একটা পাল্ট। পাল্টা হইত। 
তাহাতে যে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইত, সদক্তান বৃদ্ধি পাইত, একথা 
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কে অস্বীকার *করিবেন? আশীকরি বর্তমান অবস্থাটা সকলেই 

ভাবিয়া দেখিবেন। পাঁচজন একত্র হইলেই দলাঁদলীর প্রসঙ্গ, মামল! 
মোকর্দমার কথাবার্তা, না হয়, তাস, পাশ, দর !! নিমন্ত্রণ বাড়ীতে 

কথার মাড়ামারী খুব বেণী হয় সতা--কে আগে কে পাছে বসিবে, 

'কে কত দক্ষিণা পাবে, কত বিদায় পাবে, কাহার ইজ্জত রহিল, কাহার 

ইজ্জত গেল ইত্যাদি কথার মিমাংসা করিতেই দিন*শেধ-_হয়ত শেষ 

মিমাংসা কিছুই হয় না। আশ্টর্ধোর বিষয় এই সকল নিয়া সর্বদাই 
গগুগোল হয় কিন্তু কেহই কোন নির্দিষ্ট নিরমে আবদ্ধ হয় না। 

নিয়মগুলি নির্দিষ্ট থাকিলে সমাজের অনেক মঙ্গল হইতে পারে। 
এই সকল সভায় সতপ্রপঙ্গ, সংকথা যদি বা কেহ উঠাইতে চায় তবে 

সে বেচারার উপায় নাই, উপহাস, ঠাট্টা, কুব্যাথা, নিন্না চতুর্দিক 

হইতে আরম্ভ হয়। আলোচক বেচারা অবাক ! মাথা সামলা ইয়। 
চলাই তাহার পক্ষে দায় হইয়! উঠে। ভূতের কাছে রামায়ণ কি 

ভাললাগে? অবশা সব স্থলেই যে এপ্রকার হয় তাহা নহে-_ মাঝে 

মাঝে বিজ্ঞলোকও উপস্থিত থাকেন। তাহার! সদালোচন! ভিন্ন প্রায়ই 

করেন না, লোকর্দিগকে বেশ উপদেশও দিয়! থাকেন। একস্বানে 

হয়ত রামায়ণের প্রসঙ্গ উঠিল, মনে করুন-_ রামের বনগমন-_ রাম 

বাড়ী হইতে বহির্গত হইতে ন| হইতেই কুরু পাও্বের যুদ্ধ আরম্ত 
হইল, এই যুদ্ধের সুচনা হয়ত মণিরামের মাতৃশ্রান্ধের সহিত মিশিয়া 

শেষটা! “আপ্ককাল ধর্শ কর্দদ লোপ পাইয্নাছে, কেহই পয়সা দিতে 

চাছে না” এই প্রকার উপপংহারে “রামের বনগমন” শেষ। 

এদিগে কিন্তু শ্রোতাদিগের অন্ুপায় -রট্মের ,বমগমনের কি হইল 
কে বণে? এই 'সকল বিজ্ঞ সভার আরও একটু বিবরণ ন! 

দিয়ে পারিলাম না। কোথাও একটা প্রশ্ন উঠিল 'গগ্নাশ্ান্ধের 
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পর, তিথি শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা 'কি? উত্তর দায়কের অভাব 

নাই। সভাস্থ সকলেইউদগ্রীৰ হইয়া প্রশ্নের মিমাংসা করিতে 
আরম্ভ করেন-*সংলেই ব্যন্ত--কে আগে বলিবে--মুখের কাজ 
সকলেই খুব দ্রুত গতিতে চালাইতে থাকেন--শেষে বক্তার দল এত, 

বৃদ্ধি পায় যে শ্রোতারই অভাব হইয়া! উঠে। এ দৃশ্যট। মন্দ নয় - একটা 
ভয়ানক হট্টশোল্-প্রায় মাছের হাটের মতন। প্রশ্নের উত্তর হয়ত 

নঙপূর্বকাৎ। পথে যাইগ্না সমালোচন। নুন, বেটা “আহাম্মক-_কি 

একটা সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিল ; ঠিক উত্তরটা আমিই দিয়াছি।» 

যাহার সঙ্গেই অ।লাপ করুন, শুনিবেন “ঠিক কথা আমিই বলিয়াছি।”৮ 
আমর! মনে করি এই প্রকার আলোচনা একদিগে ষেমন কুশিক্ষার 

ফল অপর দিগে স্ুুশিক্ষার ভয়ানক গতিরোধক, বায়ুরও বুদ্ধিকারক, 

সংযম শিক্ষারও অনিষ্ট জনক । 

বিবাহ আসরের কথাটাও একটু বলি-__মাঝে মাঝে ছু একটা! হামাস! 

দেখা অন্তায় কি? আমর! জানি পুর্ব্বে বিবাহ সভার বেশ লেখা পড়ার 
চচ্চা হইত। এখন কিন্তু সে সব নিয়ম থাটে না। বর পক্ষ আমিলেই 
সাধ! সাধির ধুম পড়িয়! যায়। বাসায় যাওয়ার অন্নুরে'ধ পড়িলেই “ঠেস” 
আরম্ত হয়; চুপি চুপি পরামর্শ !! গুপ্ত পরামর্শে কি সিদ্ধান্ত স্থির হয়, তাহ! 
জান। যায় ন। সত্য, কিন্তু মান অভিমানের গন্ধটা বেশ পাওয়া যায়। বর- 
যাত্রিগণ খাইবেন কিনা এই উত্তর পাইতেই হয়ত রাত্রিভোর-_ শেষে 

ভোরের বেলায় কাকের মত বাস! ছাড়িয়! গ্রস্থান। “জামাই বাবুকে” 

বিশেষ কোন কথা জিজ্ঞাস! করিবার উপায় নাই-_স্থান বিশেষে এতৎসম্বন্ধে 
পূর্বেই নিষেদাজ্ঞ! জারী হয়, কারণ জামাই বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা 
করিলেই নাকি তাহার অসম্মান করা হয়। বরযাত্রীদিগের সন্বন্ধেও এই 
ধারা প্রযুজ্য। কি হইলে যে বর এবং যাত্রীদের সম্মান রক্ষা পায় আমর 
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তাহার ওজনটা বুঝিলাম না। য।হ1 হউক এ সকল নৃতম “কাণ্ড কীর্ভণ” ষে 
ভয়ঙ্কর অনিষ্টদায়ক, বোধহয়, ইহ| সকলেই স্বীকার করিবেন। আমরা একটু 
বিশেষ করিয়া বলি এই সব সুযোগে যে শিক্ষা লাঁভ হইত, আমাদের সামা- 
জিক কুরীতি কুনীতি অনুসারে, তাহার গুরুতর ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে । 

আমি পূর্বের যে গৃহ শিক্ষার কথ! বলিয়াছি তাহার নমুন। দেখাইবার 
জন্যই আমি এতগুলি অতিরিক্ত কথা বলিলাম |” অৰশা করি আপনার! 

আমার এই বাচালত। দোশটা মাপ করিবেন। গৃহশিক্ষাই বলুন আর যাই 
বলুন স্থযোগ অগ্গুসারে শিক্ষার কাধ্য সমাধান কর! কিন্বা শিক্ষার পথ 

প্রশস্ত করিয়! রাখা কর্তব্য কি ন! তাহা! আপনীার। বিবেচনা করিয়! 

দেখিবেন। আমার নিবেদন “উশুলের দণ্ড নাই ।* 

( ছ ) শিক্ষকদিগের দুর্দশা । শিক্ষকের প্রতি পূর্ব্বে যেমন 

শ্রদ্ধাতক্তি ছিল এখন তেমন নাই। বর্তমান সময় শিক্ষক সামান্য 

বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র। এই ধারণা অভিভাবক এবং ছাত্র 

উভয়ের মনেই বেশ দৃঢ় হইতেছে । অনেক স্থলে দেখ! যায় অভিভাবক 

সামান্য বেতনভোগী শিক্ষক মহাশয়কে বসিতেও বলেন না। অভিভাবক 

হইতে ছাত্রও৩এই কুনীতি কুব্যবহাঁর শিখিয়! থাকে । অভিভাবকদের 

মনে রাখ! উচিত যে শিক্ষক সামান্য বেতন পাইলেও তিনি মানুষ 

তৈয়ার করেন, তি'ন জগতের শিক্ষক, তাহার সম্মান খুব বেশী 

হওয়া কর্তব্য । বর্তমান সময় শ্রিক্ষকের উপর কর্তার অভাব নাই, 
কিন্তু বেতনের মাত্রা অতি সামান্য । তাই শিক্ষকও চঞ্চলমতি 

হইয়! পড়েন। অবসর মত যাহা কিছু পাইল তজ্জন্যই চাকুরী গ্রহণ, 
মন কিন্তু বিষয়াস্তরে সর্বদাই ছুটাচুটা করে। এই সমস্ত কারণে 
শিক্ষক ছাত্রে কোন নিকট সম্বন্ধ ঘটিতে পারে ন1; শিক্ষাকার্যাও 

স্থচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। 
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সংস্কত শিক্ষা । 

আমি উপরে যে কয়কটা কারণ নির্দেশ করিলাম তাহা কেৰল 

ব্রাহ্মণের পক্ষে যে খাটে এমন নহে; অপরাপর সম্প্রদায়ের জন্য ও 

এঁ কারণগুলি উল্লেখ যোগা। এইক্ষণ আমি আমাদের খাস সংস্কৃত 

শিক্ষার কথ। বলিসু। তহিন্দুশাস্্র শিখিতে হইলে, বুঝিতে হইলে সংস্কৃত 
ভাষায় বুপত্তি থাক। একাপ্ত আবশ্যক “ইহা! বলাই নিম্প্রয়োজন। 

এই ভাষার নাম «« ংস্কত ভাষ।১-+বিষয়টা কি রকম,কে কি প্রকার 

অর্থ করেন জানি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে ভাষাদ্বারা সংস্কার 
কার্ধ্যসিদ্ধ হয় তাহাই “সংস্কৃত ভাষা”। হিন্দু শাস্ত্রোক্ত “সংস্কার, 
গুলি সংস্কৃত ভাষা ব্যতীত ফলপ্রদ হইতে পারে না৷ সময়ান্তরে এতৎ 
সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিব বলিয়। আশা রহিল। সংস্কৃত ভাষায় 
অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সংক্ষার হওয়া না হওয়া একই কথা। সংস্কন্তভাষা 

শিক্ষ। কর! সুধু ব্রাহ্মণের নাহ, হিন্দু মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য। 

এমন বিশুদ্ধ দেবভাষা আমাদের সমাজে অনাদূত হইতেছে; কিন্ত 
জারন্মেনীতে কৃবকর। পর্যন্ত এই ভাষ শিক্ষা করিতেছে__ভায়ার৷ 

সজাগ আছেন তত !! 

হিন্দু শান্্রালোচন। কিন্বা সংস্কত্ভাষ! অভ্যাস করা সম্বন্ধে অনেক 

মহাত্মার মুখে অনেক আজকবী যুক্তি শুনা যায়। কেহ বলেন 

স্কৃতশিক্ষায় কোন ফলোদর নাই, শান্্ালোচনাতে কোন লাভ নাই, 
কারণ "ইহাতে অর্থাগম হয় না, চাকুরীও মিলেন। ; যজমান শিষ্যেরাঁও 

পয়সা দিতে চাহে ন1।% কোন কোন বিগ্ভাধর বলিয়! থাকেন-_-“কায়স্থ- 

গণ এখন শাস্ত্র মানে না, পয়সাও দেয় না” _-এই প্রকার উক্তি ষে 

্রাস্ত স্থধূ তাহাই নহে বরঞ্চ মিথ্যা কথা বলিয়াই আমি মনে করি। 
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এই ছুঃখদারিত্র্য পূর্ণ সংসারে খ্রথনও “শরা, বার্ষিক, বিদায়, দক্ষিণা* 

প্রভৃতি দেওয়া হইয়! থাকে । “অনুপযুক্ত সর্ববাধিকারীর” কথা ছাড়িষ! । 
দেওয়াই ভাল-__উপদুক্ত ব্যক্তির আদর এদেশে খুব আছে।” একদিকে 
যেমন “শক্তি অন্রসারে ভক্তি,» অপরদিগে তেমন “দেবতার অন্ুবূপ 

নৈবেছ্য*_-কথাগুলি সর্বসম্মত নয়কি? ভিক্ষার ঝুলি স্বন্ধে করিয়া 

বাড়ী বাড়ী ঘুড়াই কি শিক্ষার উদ্দেশ্য ? যজমাষ্টন ক্ষিন্বা গুরুতা কার্ধ্য 
সম্পাদনের জন্য একটু “টটাটিটা” শিক্ষা করিলেই হইল--শান্সালোচনার 
উদ্দেশ্য কি এতই ক্ষুদ্র? নিজের সন্ধ্যা পূজাতে কি শাস্ীয় জ্ঞানের 
দরকার নাই? অর্থবোধ না থাকিলে, ভাব না৷ বুঝিলে সুধু মুখস্থ 
বিদ্যায় কি কোন ফল হয়? 

রাজকীয় অনুগ্রহে আমাদের দেশে শিক্ষার বিস্তার বেশ হইতেছে। 
অধুন| জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াও শিক্ষার পথ অধিকতর সুগম 

হইয়া পড়িতেছে। এ সব বিষয়ে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছু 
নাই। কিন্ত খাস সংস্কৃত শিক্ষার জন্য “টোল, চতুষ্পাটি” স্থাপন 
আমাদের দেশে প্রাচীনতম প্রথা । এই টোলগুলি সম্বন্ধে আলোচনা 
কর। আমাদের একান্ত কর্তব্য অবৈতনিক ভাবে বিদ্যাদান করা 

যে একটী বিশেষ ধর্মকর্ম ইহা, বোধ হয়, ভারত ভিন্ন অন্য কোন 

দেশের লোক জানে না । ভারত্বের এই ধর্শবুদ্ধি এখনও অনেক জাতি 

ধারণাতে আনিতে পারে নাই। স্থধুবিগ্ভাদান নহে -সঙ্গে সঙ্গে অন্ন- 
দানও। ঈদৃশ মহৎ উদ্দেশ্টানযায়ী কার্য আর কোন দেশে আছে কি? 
বড় কাজ সংসারে অনেকেই করিয়। থাকে কিন্তু ক্ষুদ্র কাজ কয়জনে করে? 

ব্রং ক্ষুত্র কাজ করা যতটা আয়াসসাধ্য বড় কাজ তত কণ্ঠকর নহে। 

বর্তমান সময় এই ক্ষুত্র ধরণের মহৎ অহুষ্ঠানগুলির বড়ই ছুর্দশা !! 
টোলগুলি প্রায়ই অধ্যাপকের যত্ব চেষ্টায় চালিত। পে সম্বন্ধে অপরাপর 
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লোক কোন খবরই স্বাখেন না। যগ্কপি কেহ খবর যাখেন সেও 
, গমা মারি মাছ, না ছুই পানীয়” মত হইয়া পড়ে। অধ্যাপকদিগকে 
টোল নিয়া* বড়ই বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। নিজের অন্ন সংস্থান করিয়া 

ছু একটা ছাত্রের বাসাও দিতে হয়। ছাত্রের স্থুবিধ। করিবার জন্তু 

অধ্যাপক মহাশয়কে গ্রামবাসী অপরাপর লোকের তোষামোদও করিতে 

হয়। কিন্তু “পন্িবদ্ধিনি সংসারে” অবস্থার পরিবর্তনে সকলেই 

অন্রচিন্তায় জড়সর। মাঝে ম।ঝে দু একজন ধনী লোক আছেন বটে 

কিন্তু তাহাদের হাহাকার গরিবদের অপেক্ষা অনেক বেশী। পূর্বে 

রাজা বা ধনী লোকের! টোলের জন্য নানা উপায়ে এমন অর্থ সাহায্য 

করিতেন যে অধ্যাপক অনন্যমনে অধ্যাপনার কাধ্যেই রত থাকিতে 

পারিতেন : এখন কিন্তু অধ্যপকের সে সুবিধা নাই। অর্থচিন্তা মুহুর্তের 

তরেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে না। কাজেই অধ্যাপনার কার্ষ্যে 

গুরুতর ব্যাঘাত ঘটে !! টোলগুলির অবস্থ! কিসে ভাল হইতে পারে 

সমাজের সকলেরই সে চিন্তা করা কর্তবা। 

টোলের শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে গুরুতর সমস্তা। বাস্তবিক টোলের 

শিক্ষানীতি বর্তমান সময়ে কোন কার্য্যকারীই নহে । অরিকাংশ স্থুলেই 

স্থধু বাকরণ নিয়া মারামারী । আশ্চর্যোর কথা আমাদের এ দেশে 

সাহিত্যের একটী টোলও নাই। স্থধু ব্যাকরণ শিক্ষ। যে জ্ঞানোদয়ের 

অন্থকৃল নহে একথ৷ বিশেষ করিয়া বুঝাইৰার আবশ্তকতা৷ নাই। ভাষ৷ 
স্থন্দরীর অঙ্গ-সৌন্দর্্য বর্ধনার্থ অলঙ্কার নিশ্মাত। স্বর্ণকারই ব্যাকরণ। 
স্থন্দরীর সঙ্গে দেখ! শুন! নাই-স্বর্ণকারের অলঙ্কারে কি দরকার? 

সাহিত্যের সঙ্গে যোগ ন! থাকিলে ন্থুধু বাকরণে কোন ফল হয় কি? 

রূপ ঠিক ন| করিয়া ধ্যান কর! যেমন নিরর্থক, মানচিত্র ব্যতীত ভূগোল 

শিক্ষা যেমন অসম্ভব, গান ব্যতীত তান রাগিনী যেমন বৃথা, সাহিত্য 
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ব্যতীত ব্যা্ষরণ শিক্ষাও তেমন কিছুই নহে। যে তাবে ব্যাকরণ শিক্ষ! 

দেওয়। হয় তাহাতে ইঞ্টের পরিবর্তে অনিষ্টই বরং বেশী হয়। বুঝিবার, 
শক্তি, ধারণ। শক্তি, কল্পনা শক্তি, বিচার শক্তি,প্প্রভৃতি গুণগুদ্িকে বরঞ্চ 

মূলেই নই করিয়া দেওয়া হয়। অন্য প্রকার নীতি শিক্ষার কথা ধরিলাম 
না। ব্যাকরণের “ফাকি” শিখিতে শিথিতে জীবনের মুল্যবান অংশটা 
ফাকেই পড়িয়া যায়। শেষে এই ফাকি নৈতিব্বজীরনে, কর্মজীবনে, 
ধ্দজীবনে বেশ ক্রিয়া ককিি্ে থাকে। অন্যান্য বিষয় শিখিতে সময় 

কোথায়? একটী কলসীতে দশসের চাউল ধরে, আপনি যদি বল প্রয়োগে 

সে কলসীতে পনর সের চাউল ভরিতে চেষ্টা কঝেন তবে উহা! ভাঙ্গিবে 

নাকি? আধ পোয়। ছুগ্ধে যে শিশুর ক্ষুধ! নিবৃত্ত হয় তাহাকে একপোয়। 

হুপ্ধ খাওয়াইপে কি ফল হইবে , হয়ত বমি নয়ত বিষুচিকা। বে বালক 
পাটাগণিতের সামান্য ভাগের অঙ্ক মাত্র করিতে পারে তাহাকে বীজ- 

গণিতের সমীকরণ শিক্ষা! দিলে কি রকম হয়? তোতা পাখীর মৃত হয়ত 

সে এক দফ। নিয়ম মুখস্থ করিয়া (নল; কিস্তু তাহাতে তাহার শক্তি বৃদ্ধি 
পাইল কি? বরং মস্তিক্ষটা খারাপই কর! হইল। ব্যাকরণ শিক্ষার 
কি রকম ফল হম তাহ। বুঝাইবার জন্য আমি এই কথাগুলি বলিলাম । 
টোলের শিক্ষা পদ্ধতি আমূল পরিবর্তিত না হইলে আমাদের সমাজের 
মঙ্গল নাই। 

নানা প্রকার অভাব অভিযোগবশতঃ, বিবিধ রকমের বিশৃঙ্খলতা 

প্রযুক্ত টোলের প্রতি এখন অনেকেরই অনাদর বৃদ্ধি পাইতেছে। 

অনেকের মতে “টোলপুলি উঠিয়। ষাওয়াই সঙ্গত” । এই বিষয়ে আমি 
তাহাদের সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। টোলগুলি আমাদের 

জাতীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ__হিন্দু সভ্যতার ভগ্ন মন্দির--সনাতন ধর্ম 

শিক্ষার প্রথম কেন্ত্র স্থান, হিন্দু ধাশ্দিকতার উজ্জ্বল নিদর্শন। এই 
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গুলিকে দূরে সরাইয়া দিলে মঙ্গল হইবে কি? বরং উপযুক্তরূপে 
চালাইতে পারিলেই স্থফল ফলিবে। রুগ্ন পুত্রকে কেহ কি ঘ্বণা করে ? 

বরং গ্নোগণুক্ত করিয়! ভাহার স্বাস্থ্যোন্নতি করিতেই মাতাপিতা৷ বন্ধু 
বাদ্ধবগণ চেষ্টা করে। যে যাহাকে ভালবাসে সেই তাহার দোষ দেখে। 
টোলের কর্তাদেরও বুঝিয়! শুনিয়া কাজ করা কর্তবা । 

আমাদের সমানে জ্ঞানের তৃষ্ণা একবারে নাই বলিলেই হয়। 

পুস্তকাদি খরিদ করিয়! টাক। পণুস! ব্যয় করাও অনেকের মতে অপব্যয়ের 
মধ্যে পরিগণিত 1! শিক্ষাসমাণ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা চচ্চায় প্রায়ই পুর্ণ 
বিচ্ছেদ পড়িয়া! ঘায়। ব্যবসায়ান্ুযায়ী যতটা শিক্ষার দরকার কোন প্রকারে 

ততদূর অগ্রসর হইতে পারিলেই তৃষ্ণার নিবারণ হইল। ব্যবসায়ের 

জন্যও যে বহির্জগতের জ্ঞান থাক। আবশ্যক, “বাজে পুস্তক” পড়া 

নিতান্ত দরকার ইহী'ও অনেকে বুঝেন ন।-_-ফলে লব্ধ বিদ্যাও লুগ্তপ্রায় 
হইয়া যায়। বিবিধ প্রকারের গ্রস্থপুস্তকসংবাদপত্রিকাদিঅধ্যয়ন 
করিলে যে কত জ্ঞান জন্মে আমাদের এতদেশীয় লোক তাহ। জানে না। 

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই অধ্যয়ন জন্য দৈনিক ছুই এক ঘণ্টা সময় ব্যয় 

কর! কর্তব্য । দিনে এক ঘণ্টা করিয়া! পড়িলে আর এক ঘণ্ট1 করিয়। 

চিন্তা করিলে বৎসরে কতটা কাজ হইতে পারে আঁশ! করি ছু এক জনে 
তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। , কাহারও কাহারও নাকি সময়েই 
কুলায় না। গ্রাম্য লোকদের মুখেই এই কথাট! বেশী মাত্রায় শুনা যায়। 
আমর! বুঝি না ইহাদের সময় কিসে যায়। কাহারও সময়ে কুলায় না,” 
“কাহারও সময় যায় না”--কাজ কিন্তু সমানই হইয়া! থাকে । সময়ের 

অভাবপ্রস্থ ব্যক্তির! যে কাজ বেশী করে আমাদের এমন বিশ্বাস হয় না। 
সত্য বটে ইহারা “বাজে মার্কার” কাজ কিছু বেশী করে যাহা এ্রহিক 
পারত্রিক কোন কালেরই উপকারী নহে। আমাদের শাস্ত্রের মতে ইহা 
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জীবনের চিন্তাভাবনা, জ্ঞান,* সংস্কার, বৃদ্ধি বিদ্া* পরবর্তী জীবনেও 
প্রকাশিত হয় । জন্মান্তর বলিয়া যখন আমরা বিশ্বাস করি তখন আগামী 

জন্মের জন্য কতকট! কাজ ইহ জীবনে, অবসরণ্মত, করিয়া! রাখা কর্তব্য : 

নয় কি? আমর। জানি জন্মান্তরের ফলান্ুমারে আত্মার টন্নতি ব অবনতি 

হইয়া থাকে। এই হিসাবে ধরিতে গেলে ইহ জীবনে যতটা জ্ঞান উপার্জন 

কর! যায় ততই তো ভাল ; আমাদের বাজে কাজটু| ক্মাইয়া ভবিষ্যতের 
দিগে একটু ঝুঁকি রাখা কর্তব্য নয় কি? 

বর্তমান সময় সমাজে জ্ঞানের তৃষ্ণ। জন্মাইয়া দে ওয়া কর্তব্য । আমি 

পুর্বে যে “ গৃহশিক্ষার ৮” কথ। বলিয়াছি তাহার গ্রচলন বাঞ্চণীয়। বাজে 
পুথি পুস্তক যাহাতে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই পড়ে এমন একটা 

« ঠেকাঠেকি ” নিরম করা! কর্তব্য | শ্ান্ত্রীর আলোচনার যাহাতে বৃদ্ধি 

হয় তংপ্রতি আমি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষন করি । আমি সুধু কলাপ বা 
পাণিনির কথা, হিতোপদেশ বা রঘুবংশের কথা, বলি নাই। হিনদশাস্তে 

যে সকল উচ্চ আদশ, আছে, যে সকল, বৈজ্ঞানিক তত্ব রহিয়াছে, যে 

শিল্পনৈপুন্য, অথনীতি, ধম্মনীতি, কর্মনীতি, আধ্যত্মতত্ব, পদার্থতত্ব, 

শরীরতত্ব, ভূততন্র রহিয়াছে, বাহাদের অগাধ পাগুতা বিদেশীয়দিগের 

চিন্তকে ক্রমশঃই দৃঢতরভাবে আকর্ষন করিতেছে--মামি সেই সকলের 
কথাই, বলিতেছি। সমাজের লক্ষ ক্রমশঃ নীচের দিগে ন। যাইয়া উপরের 
দিগে উঠুক ইহাই আমার এঁকান্তিক বাসনা । মানধিক বৃত্বিগুলির ক্রম 
বিকাশ জ্ঞানের বৃদ্ধিকারক, আর তাহাদের সন্কীর্তাই মুখতার 
উতৎপাদক। সম্প্রতি আমি এবিষয়ে আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না 

আপনাদের অনেক সময় ক্ করিয়াছি, বিশেষতঃ আমার আরও একট! 

বিষয় রহিয়াছে ! উপরোক্ত অবস্থা্ুসারে শিক্ষা" সম্বন্ধে কিব্যবস্থা' হইতে 

পারে তাহ! নির্ণয় করিতে অমি সভাকে অনুরোধ করিতেছি । এতৎ 



(8৮) 
সম্বন্ধে আমার মত এই যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে একটী “শিক্ষাসমিতি* 

গঠন কর] কর্তব্য । সমিতি ভাবিয়া চিত্তিয়া দেখিলে কতক ফল অবশ্যই 

হইবে। অনেকে আথিক দুরবস্থার কথা ভখিয়া একেবারে নিরাশ হইয়া 

পড়েন। অর্থান্ুকুল্য ব্যতাত এসব কাজ হন্ন না সত্য কিন্তু শারীরিক 

থাটনী দ্বারা যতটা হইতে পারে তাহ! বাদ পড়ে কেন? এখনও আমাদের 

দেশে অনেক জ্ঞানী লোক আছেন, অনেক নিঃস্বাথ উপদেষ্টা আছেন 

অনেক শাস্ত্জ্ঞ লোক আছেন, তাহাদের, ঘ্ব-সর্গ, সংশ্রব, তাহাদের 

উপদেশাবলী আমর! পরিত্যাগ করি কেন? আমাদের স্বাথের জন্য 

তাহাদের নিকট হইতে কিছু আদায় করিয়। নে ওয়! আমাদের কর্তব্য নম্ব 

কি? হিন্দুসান্ত্রের রহস্য বুঝিবার জন্য অনেকেরই এখন আগ্রহ দেখা যায়। 

ইহ! খুব শুভ লক্ষণ বাঁলয়া মনে করি। অনেকের মুখেই শুনা বায়, “কেন 

শ্রাদ্ধ করিতে হবে, বিবাহের বৈজ্ঞনিকত্ব কি, দেবদেবীর পুজাকেনকরিতে 
হবে, সংকল্প প্রণালী কি” এই প্রকার নান। বিষয়ক প্রশ্নে তাহাদের 

অনুসন্ধান বৃত্তির প্রকাশ পায়। হু জ্ঞানতৃষ্ণার লক্ষণ নহে কি? এই 

সকল তৃষ্ণার্ত বাক্তিকে উপদেশের জলদান নাকর৷ একান্ত অন্যায় 1 

জলপাত্র বহন করিয়! জগতের তৃষ্জা নিবারণ করাই এখন শাস্ত্রোপদেষ্টা 

ব্রাহ্মণের কত্বব্য। হিন্দুধশ্ম এবং হিন্দুশাস্ত্রেরদিকে সমগ্র জগতের যে 

প্রকার তীক্ষ দৃষ্টি পড়িতেছে তাহাতে, বোধ হয়, অতিশীদ্রই হিন্দুশাস্ত্ের 
বিমল জ্যোতিতে জগৎ উদ্ভাসিত হইবে । নদীতে ভাটার জোর কমিয়া 

আসিলেই জোয়ারের অন্তশৌত আরম্ভ হয়। ধর্মজগতে ভাটার শেষ 

পড়িয়াছে ভিতরে ভিতরে জোয়ারও আন্ত হইয়াছে শীপ্রই জগৎ প্রাবিত 
হইবে। 

অর্থাভাবজনিত নৈরাশ্য সম্বন্ধে এইমাত্র বল! যাইতে পারে যে, “যার 
কাজ সেই করে, লোকে বলে আমি করি” । ভগবানের রাজ্যে কিছুরই 



(৪৯ ) 

অভাব নাই । , সন্দেশো অনেককেই অর্থ সাহাধা করিয়া থাকেন। 

ভগদদিচ্ছা পুর্ণ না হইয়া পারে না। আমাদের শান্্কার বলিয়াছেন 

“আম্মাজন্যা ভবেদিচ্ছ। ইচ্ছাজন্য। ভবেসুক্রুতিঃ 

কৃতিজনা। ভবেচেষ্ট৷ চেষ্টাজন্য। ভবেত ক্রিয়। |» 

মগুম পরিচ্ছেদ । 

কৃষি শিল ৷ 

এইক্ষণ আমার তৃতীয় প্রস্তাৰ “অর্থাগম”। দেশের অর্থাভাব সম্বন্ধে 

কিছু না বলিলেও চলে । আমাদের দেশীয় লোকের অর্থাভাব উপলব্ধি 
করিতে কিছু মাত্র বে বাকী আছে এমন বিশ্বাস হয় না। এত ঘন ঘন 

ভুভিক্ষ জগতের অন্য কোন দেশে হর না। * বাহিরে বাহাকে যেভাবেই 

দেখা যাক না কেন, ভিতরটা অনেক লোকেরই অভাববিষে জর্জরিত | 

“খণগ্রস্ত নয়,” “একথা ক্ষচিৎ দুচার জন লোকের পক্ষে খাটে। 
বাই হউক কেবল অভাবের চিন্তা করিলে স্মভাব দূর হয় না, বরং 

তাহাতে অভাব বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে | *শান্ত্রকার বলিয়াছেন, “উপায়েন 

হি সিদ্ধত্তি কাধ্যানি ন মনোরখৈ2৮। উপায় স্থির করিতে না পারিলে 

কোন কাজ হইতে পারে না। দেশে কি ভাবে অর্থাগম হইতে পারে 

তাহার উপায় স্থির করাই কর্তব্য । 

সাধারণতঃ কথার বলে “ব্যবসার বাণিন্য ব্যতীত অর্থাগম 

হয় ন1» বাস্তবিক বাণিজ্যই দেশের শ্রীবৃদ্ধি করে। আমাদের দেশে 



(৫৭) 

অন্তর্বাণিজ্য যথেষ্টই আছে। কিস্তৎ্তাহাতে দেশের প্রীবৃদ্ধি হইতে 

পারে না। সঞ্চিত অর্থ ব্যতীত বাণিজ্য হর না। আমাদের দেশে 

অধিকাংস্পু লোকই দরিদ্র । সুতরাং অর্থাগমের নৃতন নৃতন পথ 

আবিষ্কৃত না হইলে এই দরিদ্র দেশের উপায় নাই। তাই এ স্থুলে 

অর্থাগম সন্বন্ধে আমি মাত্র ছুইটী বিষয়ের উল্লেখ করিব (১) রুষি 

(২)শিল্প। , 
(১) কৃষি। দু একজন নিরক্ষর লোকের মুখে শুনা যায় “পয়সা 

জন্মে মাটিতে” । শিক্ষিত সমাজে এই কথাটা শোভা পায় কি ন: 

জানি না। কিন্ত কুথাটী সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া এ স্থলে তাহার উল্লেখ 
করিলাম । বাস্তবিক কৃষিকাধ্য হইতেই প্রথমে টাকার আমদানী হর। 

“টাক! দিয়া টাকা মানিতে” সঞ্চিত টাকার দরকার, কিন্ত ' ছি চার 

আঙ্গল মাটী যে খুড়িতে পারে, সে বিন। টাকায়ই টাক। পায়" 

কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য নয় কি? আমরা শ্রনিতে পাই আমেরিক' 

পৃথিবীর মধো ধনে রত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ । আমেরিকাবাসীদের অর্থের কথ! 

শুনিলে আমাদের মাথা ঘুরিগা যায়। নিতান্ত দরিদ্র কুলিমজুরের « 
সে দেশে জনপ্রতি মাসিক অন্ততঃ একশত টাক1খরচ হম্ব। কি 

রকম আয্ন হইলে এই প্রকার খরচ হইতে পারে আমর! তাহ! করনা 

করিতে পারি না। আমেরিকাবাঁসীদের এই প্রকার অপর্য্যাপ্ত অর্থাগমের 

মূল কারণ কৃষি। তাহারা প্রথমতঃই কৃষিকার্ধ্য দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করে 
কষিকার্যের সুবিধার জন্য নানা প্রকার কলকৌশল আবিষ্কার কলিয়। 
পরিশ্রমের লাঘব করিয়! নের। বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করাতে অন্ন 

সময়ে অধিক কাঁজ হয়, অপর্যাপ্ত ফসল প্রাপ্ত হয়। এই প্রকার 

কৃষিকার্ধ্য দ্বার| অর্থ সধ্্য ক।রয়া তৎপরে তাহারা ব্যবসায় বাণিজ্য 

প্রতৃতি আরস্ভ করে। উপযুক্ত মূলধন আর উপযুক্ত চালক হইলে 
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ব্যবসায় বানিজ্য বাকল কারখানার উন্নতি না হইয়! পারে না! 

এই স্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি আমেরিকার রুষকগণ আমাদের 

দেশীয় এম, এ, বিএ পাশের তুলা বিদ্বান।, সে দেশে যে ব্যক্তি 
মাসিক হাজার ছুহাজার ট্রাক! নান কাছ করে সেও নিজের গাটি 

বোঝা, ট্রাঙ্ক প্রন্তি নিজেই বহন করিয়া নেম্ন। সে দেশে বার্ষিক 
যাহার ৪০ | ৫* হাজার টাকা আয় সেও তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে 

যাতায়াত করে। আর আমাদের দেশে__এডুগ্ডোৎষ্টি দ্রমীয়তে। 
আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কৃষিসঙ্বল গোকের সংখ্যাও 

আমাদের দেশে অত্যন্ত বেশী। ভারতবষে প্রায় বার মানা লোক 

কৃষিকাধাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্ত দুঃখের বিষয় কি 

ভদ্র কি অভদ্র কাহারই কুধিকাধোর উন্নতি কলে চেষ্টা নাই । সে 

যেভাবে চলিতেছে, সে সেভাবেই যাইতেছে যেমন “ভাটী গাঙ্গের 

নৌকা»”-__ক্রোত ফিরিলে আর উপায় নাই “দাড় বৈঠ।” বন্ধ করিয়! 

হয়ত এক জায়গায় “পাড়া” দিয়া রহিল !! কত প্রকারে যে কৃষি 

নষ্ট হইতেছে তাহার ইয়ন্তা নাই। সৰ১) অনাবুষ্টি (২) অতিরুষ্ট 

(৩) বন্যারজল (9) ভূমির উব্বরতা শক্তির ত্রাস (৫) মেঘ সঞ্চার 

(৬) ইন্দুর বানর প্রভৃতির উপদ্রব (৭) পোকে ধরা (৮ শঙ্মগাছ 

লাল্ হইয়া যাওয়া ইত্যাদি কত কারণে কৃষির সর্ধনাশ সাধন 

হইতেছে । এ সকলের প্রতিকাধার্থ কোন চে আছে কি? 
অনেকে বলেন “গিয়ে খষে য। খাকে আনিলাম, আর করিব কি?” 

কথাটা অসার, অলসোক্ষি বলিরাই আমরা মনে করি। একবার থে 

কারণে কৃষিনাশ হর ভবিষ্যতে যেন তাহ। না! ঘটতে পারে এমন 

চেষ্টা করা কর্তব্য নয় কি? “চেষ্টা কখনও রন্ধ্যা নহে ।* আমাদের 

শাস্স্রে আছে প্ব্যাধি জন্বাইয়া পাছে, জন্মাইছে ওষধ |” যে সকল 
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ব্যাধিতে কষিনাশ, হয় তাহার নিবারণার্থ ওঁষধও নিশ্চয়ই আছে। 

আমরা তালাস করিনা, তালাস করিতে জানি না, তাই ওবধও 

পাই না।, আমার মতে কৃষি কার্যের উন্নতি কল্পে একটা কৃষি সমিতি 

গঠন করা কর্তব্য। এতৎ সম্বন্ধে এইক্ষণ বিশেষ কিছু বলিতে 

পশরিলাম না। কৃষির অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া উন্নত প্রণালীতে যাহাতে 

কৃষিকাধ্য হইতে পারে তাহা সাধারণ লোকদিগকে জানাইয়া দেওয়। 

এই সমিতির প্রথম কর্তব্য "কার্ধা হওয়া উচিত। 
এইক্ষণ আমার অপর বিষয় । শিল্পোন্নতি সাধনার্থও আমার মতে 

একটা শিল্পসমিতি গঠন কর! কর্তব্য । শিল্পের কগ। বলিলেই আমাদের 

দেশীয় লোক খুব বড় বড় কল কারখানার কথ! মনে করে। অবশ্য 

বড় কলকারখানা করিবার ইচ্ছা এবং ততব্বাহ্সন্ধান প্রশংসনীয় 

সত্য, কিন্তু ক্ষুত্র হইতেই বৃহতের স্থষ্টি। আমাদের দেশে আথিক অবস্থার 

হীন্ত! বশতঃ বড় কল প্রন্ততি করা কষ্টকর । বিশেষতঃ তাহাতে 

সাধারণ লোকের স্বার্থ লাভ খুব কমই হওয়ার কথা । সাধারণ লোকের 

চিত্তাকর্ষণ জন্ত তাহাদের স্বার্থের পথ উন্মুক্ত কর! কর্তব্য 1 

আমাদের দেশে অথবল যগ্যপি কম, লোকবল কম নহে। পৃথিবীর অন্ত 
কোন দেশে আমদের দেশের স্তায় এত বেশী সংখ্যক লোক অলস ভাবে 

সময় কর্তন করে ন।। অকনম্মণ্য লোক গুলিকে যে কোন প্রকারের কাধ্যে 

ব্যাপূত করিতে পারিলে দেশের পর্ষে যথেষ্ট উপকার হইবে। গ্রামদেশে 

বহুসংখ্যক লোক বিন। কাজে বসিয়া! থাকে-_অলসতার উপসন1! করিতে 

করিতে একদ্বিগে ইহার! বেমন নিজেব্র অনিষ্ঠ করে অপরদিগে তেমন 

সমাজে কুৎসিত আদর্শ সৃষ্টি করিয়া সমাজের ঘোরতর অমঙ্গল সাধন 

করে। কিন্ত ইহাদিগকে ঘথোপথুক্ত কার্যে নিয়োজিত রাখিতে পারিলে 
যেমন অর্থাগম হইবে তেমমই সমাজের অনেক কণ্টক দূরীভূত হইবে। 
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দ্র ক্ষ্র রকমের শিল্প কাঁর্যের অনুষ্ঠান করিলে অনেক লোক 

উপপরূত হইবে বলিয়া আশা কর ষায়। পূর্বে আমাদের দেশে চড়কার 
সুতা তৈয়ার কর] ভদ্র মহিলাদের কর্তব্য কঞ্খু ছিল। এধন তাহ! 

একবারে বিলুপ্ত হঈয়াছে। অনেকে বলেন “চড়ক। এখন আমাদের 

দেশে কার্যকারী হতে পারে না কারণ উহাতে নাকি কাহারও পৌষাষ 

ন11” কথাটার সতাত। আমি সম্পূণরূপে উপলন্ধি করিতৈ পারিলাম ম!। 

যাহারা সারা জীবন অলসতা অতিবাহিত করে, যাহারা এক পয়সা 

উপাজ্জন করিতে পারে ন] ভাহারা যাহ কিছু উপাজ্জন করে তাহাই তো! 

লাভ। একবারে কিছু ন| পাওয়া অপেক্ষা! দৈনিক ছু চার আনা 

রোজকার হইলে অপঙ্গত কি ? 'এদেশে মহিলাদিগকে খুব কমই কাজ 

করিতে হয় । অবসর মত কাজ করিলে ইহারা যথেষ্ট উন্নতি করিতে 

পারে। সর্ববদ। অলপভাবে বসিয়! থাক অপেক্ষা কিছু কাজ করা কি 

লাভজনক নহে? মহিলাদিগের পক্ষে কেন যে চড়কার কাজে পোষায় 

ন। আমি বুঝি না। ইহার] চড়কায় কাজ্ক করিলে অন্য কোন কাজের 

ক্ষতি হওয়ার তে। কথা নাই। আমি আশ। করি আমাদের নেতৃবর্গ এ 

বিষয়ট। একটু চিন্ত! করিষ| গ্লেখিবেন। 

আমি যে কেবল চড়কার জন্যই বলিতেছি এমন নহে। এখন 

অনেৰ কাজ আছে যাহ] অল্লায়াসে স্তবসর মত করা যাইতে পারে অথচ 

তাহাতে কিছু কিছু অর্থাগমনেরও সম্ভাবনা । আমাদের দেশে আর্থিক 

অবস্থ৷ যেমন শোচনীয় হইতেছে ইহাঁতে স্ত্রী পুরুষের সমভাবে কাজ 
করা কর্তব্য। নতুবা অনেক পরিবারের অন্ন সংস্থান হওয়া অসম্ভব । 
অনেক মহিল1 বেশ ফিতা, টুপী, সুতা ঞ্জভৃতি. প্রস্তুত করিতে পারে। 

ইহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া অনেক কাজ আদায় করিয়া নেওয়া যাইতে 

পারে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ লেখা পরা শিক্ষার কিছুমাত্র দরকার হয় মা) 
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এমন কি নিতান্ত মূর্খ লোক দ্বারাও এ সব কাজ হইতে পাঁরে। কর্ণ 
করিলেই কর্ণ শক্তির বিকাশ হয়? কশ্ম শক্তির বিকাশে বুদ্ধির আবির্ভাব 

য়। কন্্ম করিবার প্রণালী দেশময শিক্ষ1 দেওয়া একান্ত কর্তব্য । 

অষ্টম পরিচ্ছেদ । 

মন্তব্য | 

আমি ব্রাহ্মণ সভা উপলক্ষে অনেকগুলি কথা বলিয়। ফেলিলাম। 

বাস্তৰিক ইহাতে বুঝা যায় আমি ব্রাহ্মণ সমাজকে একটু বিশেষ রমক 

“পাকভাও” করিবার ইঙ্গিত করিতেছি । সুধু ইঙ্গিত্ত নহে আমার 

ইচ্ছাও তদ্রপ। সমগ্র.পৃথিবীর্ মধ্যে ভারত প্রধান অলস দেশ, আর 

সমগ্র জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ জাতি প্রথম নম্বর নিষ্কম্মী। বিনা কাজে অন্ত 

কোন সমাজে এত অধিক সংখ্যক লোক অলস ভাবে বলিয়া থাকে ন।। 

ইহাদিগকে কার্য নিয়োজিত করা একাস্ত কর্তব্য, অন্যথা দেশের পক্ষে 

মঙ্গল হওয়া! অসম্ভব । বিশেষত্তঃ ইহা একটী বিস্বৃত ক্ষমতাশালী 

সম্প্র্দায়। ইহাদিগকে নিয়মিতরূপে পরিচালিত করিতে পারিলে দেশের 
অনেক মল সাধিত হইবে । দ্বেশে ইহাদের যথেষ্ট প্রতুত্ব আছে, 

ইহাদের অন্তরে ব্রদ্মতেজও যথেষ্ঠ আছে; কিন্তু সেই তেজের বিকাশ 

আবশ্ক, নতুবা কোন কাজ হইতে পারে না। 
এইক্ষণ আর বিশেষ কিছু বলিতে পারিলাম নাঁ। সামান্ত কয়েকটী 

কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। আমর! অলসভাবে বসিয়া 



(৫৫ 9 

কেবল পরামর্শ করিতেই সক্ষম, কাধ্যতঃ শক্তির পরিচালন। করিতে 

অনেক সঙ্গযই আমর! পরাজ্ক। এইটি আমাদের স্বভাবসিদ্ধ দোষ । 
অললত। পরিত্যাগ পূর্বক কার্ধাক্ষেত্রে অবতীর্ণ ইওয়। আমাদের একান্ত 

কর্তবা। নৈরাশ্টের বিভীষিকা, বাধাবিদ্বের নিরর্থক ভীতি, শারীরিক 

জল়্ত্বের অসারতা পরিভাগ পূর্বক ক্বাধারন্ত কর। একান্ত কর্তব্য । 

আমাদের সময় যতই অলদভাবে ব্যরিত হইতেঙ্ছে তই আমাদের 
অবস্থাও শোচনীয় হইতেছেশ * আর সময় নষ্ট কর। কর্তব্য নহে । সময় 

অভিবাহি৩ ন। করিয়। পমগের সথ্)বহার কা উচিত। 

দেশের অবস্থ। সন্বদ্ধে আলোচন! করার জগ্ত এইবারে আমি এখানেই 
ক্ষান্ত হইলাম | সর্ব সাধারণের সহানুভূতি পাইলে বারান্তরে আরও 

হু বলিব বলিম। ম্মাশ। বহিল। আমার উদ্দেগ্র সংক্ষেপে বুঝাইবার 

জন্ত নিম্নে একথানা ছবি অঙ্কিত করিলাম । 

ব্রাহ্মণ সভা । 

টিন 
৫ ৃ 
শিক্ষা বিস্তার অর্থাগম 

শিক্ষ! সমিতি এপ 



নবম পরিচ্ছেদ | 
বঙ্গদেশের লোক গণনা । 

দেশ এবং সমাজের কথ। ধাহারা চিন্তা করেন তাহার। জানেন যে 

হিন্দু সমাজের কি তয়ঙ্কর অবনতি ঘটিয়াছে। হিন্দ্র অবনতি যে কত 

বিষয়ে ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা সহজনয়। সর্বাবিধ অবনতির কারণ 

নির্দেশ করিয়। তং প্রতিকারার্থ উপায় সম্বন্ধে আলোচনা কর। আমাদের 

সাধ্যাতীত; বিশেষতঃ এ প্রবন্ধে সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করা আমাদের 
উদ্দেশ্য নহে। এস্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয় হিন্দুর সংখ্য। হাস 

হইল কেন? হিন্দুর সংখ্যা বুদ্ধির কোন উপায় আছে কিন।? 
জানিনা ভগবানের ইচ্ছা কি প্রকার । | 

১৯০১ খুঃ লোকগণনার তালিকা দৃষ্টে দেখা যায় হিন্দুর সংখ্য। 

নিতান্ত শোচনীয় ভাবে হাস প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৩০ বৎসর পূর্বের 

বঙ্গদেশে মুসলমান অপেক্ষ। হিন্দুর সংখ্য। ৪ লক্ষ বেশী ছিল। কিন্তু 

উল্লিখিত বৎসরে দেখা গেল হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ২৬ লক্ষ 
বেশী। সুতরাং স্প্টতঃই প্রমাণ হইতেছে ৩০ বৎসরে মুসলমান সংখ্যা 

৩০ লক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইগাছে । ছিন্দুর এই প্রকার শোচনীয় অবনতি 
দর্শনে অনেক হৃদরবান ব্যক্তিই চিন্তিত হইতেছেন। চিন্তার কথাও 

বটে। এই বিষর চিন্তা করিতে করিতে কোন সহ্ৃদর ভাবুক লোক 

বলিয়াছেন “তার ফল পরে এই দাঁড়াইবে যে, হিন্দু হইতে মুসলমান 
ংখা। ক্রমে বাড়ীরা পরে সংখ্যুয় অধিক হইয়া! পড়িবে 1” 

উদ্ধৃত বাকাটার ভাবার্থ আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম ন1। 
মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধিতে হিন্দুর কোন প্রকার আপত্তি আছে কিনা 



(৫৭ ) 

জানি ন| ) কিন্বা এ প্রকার আপত্তি থাকা সঙ্গত কিনা তাহাও আমরা 

বুঝি না । ইহার ভিতরে কোন গুহভাব যদি, থাকির! থাকে তাহ। 
জন সমাজে ব্যক্ত না হওয়াই আমরা ভাল মনে করি। আমর। 

মুসলমান সমাজের সংখ্য। বৃদ্ধি দেখিয়। বিশেব সুখী হইয়াছি । ভগবানের 

নিকট কায়মনোবাকো প্রার্থনা করি ইহাদের সংখ্যা যেন উত্তরোত্তর 

বদ্ধি পাইতে থাকে । এস্টলে একটা কথু। বলিই। রাখি মুসলমানের 
সংখ্যা নে খব বেশী পরিমানে বদ্ধিতত হইয়াছে মামরা তাহ। স্বীকার 

করি না। “ধন জন বৃদ্ধি হউক” ইহ| কে ন। ইচ্ছ। করে? লোক 

সংখ্যা কত হইলে বে নৃদ্ধির সীমান। নিদ্ধারিত হয় আমরা তাহা 

ঠিক ধারণ। করিতে অক্ষম । আমর এই মাত্র বুঝি লোক সংখা। 

যত বুদ্ধি পার ততই ভাল। বিশেষতঃ দেশের হিসাবে ধরিতে গেলে 

“আমার ঘরে বাড়ক, তার ঘরে কম হউক” এ প্রকার ইচ্ছা ভাল 

নহে। যাহ|। হউক আমর। এই এবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে 

মুসলগান সমাঙ্গেও লোকক্ষর়ের কতকগুলি কারণ আছে। সেই 

কারণগুলি দূর করিন্ছে চেষ্টা করা তাহাদের একান্ত কর্তব্য । তাহ। হইলে 

ইহাদের স-খ্য। আরও নুদ্ধি পাইতে পারে । এই কথ| বলিলাম বলিয়া! 
কেহ বেন আমাদের প্রতি রাগ ন। করেন ইহাই প্রার্থনা । 

লোক সংখ্য। বুদ্ধির নির্দিষ্ট সীম| ন্লাই । তবে আমরা এইমাত্র দেখিব 

যে সংখ্য। বুদ্ধি হইতেছে কিন।? লোক সংখ্য। সন্বন্ধে দেশগত 

উন্নতির দিগে তৃষ্টি করিলে দেখা যায় যে লোকসংখ্য| ক্রনশঃই বদ্ধিত 

হইতেছে । কিন্ধু দেশপত ভাবে ধরিতে গেলে সামাক্তিক ত্রাসবুদ্ধি 

ঠিক কর! অসস্ভব। সুগুরাং এ স্কলে সসামর। সামাঞ্জিক ভাবে হিসাব 

ধরিব। তাহার বিশেষ কারণ আমাদের উক্েশ্ত হিন্দুর সংখ্যা সম্বন্ধে 

আলোচনা করা । 



( ৫৮ ) 
আমার তহবিলে ৫ বংসর পূর্বে -৫*০ টাকা! ছিল। আমার 

প্রাত্াহিক আয় ১৬২ টাকা কিন্তু খরচ ১৫২ টাকা। মামার এক 

বন্ধুর তহবিলে ঠিক সেই সময়ে ছিল ৪০০০২ কিন্ত ঘাহার দৈনিক 

আয় ৫*২ টাকা খরচও ৪*২। ইত্যাকার ছুই তহবিলের ৫ বসরের 

হিসাব ধরিয়। দেখিলে দেখা খাই.ব যে ৫ বতসরে আমার তহবিল 

অপেক্ষ। তাহার তহখিলে ৮**১ টাক! বেশী হইরাছে। গুধু ইহাই 

নহে, তহবিলের টাকা বদি কেবল গচ্ছিঠই থাকে তবে এর হারে বর্ধিত 

হইবে। কিন্ত উভয় পক্ষের টাকা বন্দি চক্রবৃদ্ধির নিরম অনুসারে 

সুদ নিয়! খাটান যায় তবে কিছু দিন পরে ছুই তহবিলে অনেক পার্থক্য 

হইয়া পড়িবে । লোক সংখ্যার সামাজিক তহবিল সম্বন্ধে আলোচন। 

করিলে আমব। চক্ষবদ্ধির নিয়ম বেশ 'দখিঠ পাইব | আরও দেখিব 

যে এৰ তহবিলে স্থিতি খুব কম, আরেক তহবি:ল স্থিতি খুব বেশী । 

তহবিলের টাক! হিসাব করিতে গেলে লোকে সাধারণত: ছুষ্টটী 

বিষয়ের দিপে লক্ষ রাখে । *৫১) পূর্বনিয়মানূসারে তহবিল বৃদ্ধি 

পইগাছে কিনা; (২) পরের তহবিলের সহিত তুলনা । মনে 
করুন ১৩১২ সনে আমার তহবিলে শতকরা ১২ টকা হিসাবে টাকা 

বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ১৩১৩ সনে বুদ্ধির হার শতকরা ১৪. চাকা কিন্ত 

১৩১৪ সনে বৃদ্ধির হার শতকরু! ১৯; তংপরবস্তী বৎসরে বৃদ্ধির 

হার ৯.টাকা মাত্র] এই প্রকার ষদ্দি অবস্থা দাড়ায় তাহা হইলে 

বড়ই শোচনীয় কখ। | বৃদ্ধির হার ক্রমশ: বেশী হউক ইহাই 

বাঞ্চনীয় । ত্য বটে লোক সংখ্যা বুদ্ধির শতকর! হার কেহ নির্দিষ্ট 

করিয়া যায় নাই। তথাপি এতং সম্বন্ধে আমরা বাহ! পাহ্ম়াছি তাহ! 

পশ্চাতে দেখাইব। যাই হউক, দ্বিতীয় দফা অনুসারে হিসাব করিতে 

গেলে পরের সঞ্চিত ধনের সহিত নিজের সঞ্চয়ের তুলন! করিতে হয়। 
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অন্য অপেক্ষ। আমার তহাবিল যদি বেশী হইল তবেই £আহলাদে শ্রাশ 

আটথান! 1৮ আর যদি কম হইল তবে ক্ষণকালের জন্য গগণভেদী 
আর্তনাদ । অপরের সহিত তুলনা! করিয়া নিজের কর্তৃষ্য ঠিক করা যে 
একবারে অসঙ্গত আমরা তাহা বলিতেছি না। তবে তুলন! কালে 

হিংসা বৃত্তিটুকু বদি জাগরিত ন। হয় তবেই মঙ্গল । মুল কথ! পূর্ব বঙ্গে 
হিন্দু অপেক্ষা মূললমানের সংখ্য। অনেক বেশী হইগীছে ; ইহা আামরা 
পুর্কেষ্ট উল্লেখ করিয়াছি । মুসনমানের বদ্ধিত সংখ্যার সহিত তুলনা 
করিয়। এখন আমর। “ছা হতোমন্মি” হইয়াছি। 

১৮৭১ খৃষ্টাব্দ হতে প্রতোক দশবৎসর অন্তর এ দেশে লৌক গণন! 

হইতেছে । লোক গণনার ফলাঞ্ল যথাবিছিত সাধারণ লোকের 

শবগতির জন্য গ্রকাশিভগ হয় । আমরা সেসব খবর রাখিও বেশ। 

পৃথিবীর সমস্ত খবরই আমরা উদরন্ত করিয়া রাখি। কিনব আমাদের 

উদরস্ত বিষয়গুলি একবারে ম্পন্দনহীন অবস্থায় পড়িয়। থাকে, তাহারা 

তরে গেলে আর বহির্গত হইতে চায় না ১ ভগবানের বিশেষ অন্ধগ্রহে 

নিগ্রহের নিগড়ে সংবন্ধ হইলে সময় সময় আমাদের উদরস্ বিদ্তাবুদ্ধির 

বিকাশ দেখ! যায় বটে। 

ভারতের লোকক্ষয়, বঙ্গের লোকক্ষয়, হিন্দুর লোকক্ষয় নিতা 

নৈমিত্তিক ঘটন। । ইহার সভ্যতা উপল্ণ্ধর জন্য সময়ের অপেক্ষা করিতে 

হয় না, স্থানের অনুসন্ধান করিতে হয় না, পাত্রের থোজ করিতে হয় না। 

যে কোন সময়ে যে কোন স্থানের প্রতি লক্ষ করিলেই অকাল মৃত্রার দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়। যায়। স্থান বিশেষে এবং সময় বিশেষে মৃত্যু তালিকার 

পরিবর্তন হয় সত্য, কিন্তু মোটের উপর লদ কখনও পড়ে না। চক্ষু 

উন্মিলিত করিলেই মৃত্যুর অপাত্র-নিক্ষিপ্ত-ভীষণ-বদন-ব্যাদন অবলোকন 

করা যার। দেখিতে যাহার! অনিচ্ছুক তাহারা কাগজেও তো৷ পড়ির! 



6. ৬৮ 2) 

থাকে। প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহিক কাগজেই মৃত্যুর তালিকা দেওয়া হয়। 

আমর! কাগজ পাঠ করি কি চক্ষু মুদ্রিত করিয়। ? যাই হউক দশ বৎসর 

পরেই আমর। লোক সংখ্য। সম্বন্ধে একটা হিসাব পাই । তখনই তাহার 

সম্বন্ধে আলোচন! করেন নাই আমর! তাহ বলিতেছি না; তবে দ্রঃখের 

কথা এই যে আলোচকের আলোচনা কার্্যক্ষম লোকদিগের দরবারে স্থান 

পায় না, তজ্জন্ই আমাদের দেশের ছুঃখদৈন্যের হ্রাস না হয়া! বরং উত্ত- 

রোত্তর বৃদ্ধিই হইতেছে । যাহ। হউক পূর্বব বঙ্গের হিন্দুর সংখ্যা যখন 

মুসলমান সংখ্যার সহিত মানদণ্ডে ঝুলান হইল তখন আমরা জাগ্রত হই- 
লাম। জাগ্রত হইলাম সতা কিন্ত হাত মুখ ধোয়ার এখনও অনেক 

বিলম্ব !! যাহ হউক, স্ুখ-শব্যায় শায়িত থাকিয়াই লোক সংখ্যা সম্বন্ধে 

একবার আলোচন! করা হউক । 

দশম পরিচ্ছেদ | 

(লোক স্হখ্যা | 

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথম লোক গণন। হয়। প্রত্যেক দশ বংসর 

পরে একবার গণনাকার্ষা হইয়া থাকে। এই হিসাবে এদেশে 

৩০ বংসরে ৪ চারি বার লোক সংখ্যা গণনা! করা হইয়াছে । আগামী 
১৯১১ খৃষ্টাব্দে আবার লোক গণনা হইবে । লোক গণনার তালিকাতে 

অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় গাকেশ জাতিবর্ণ, সম্প্রদায়, ধর্ম অনুসারে লোক 

খখ্যা করা হইয়া থাকে। ইহাতে স্ত্রী পুরুষের সংখ্যা, শিক্ষিত 

অশিক্ষিতের সংখ্যা) সধবা! বিধবার সংখ্যা, ধনী নির্ধনের সংখ্যা, বালক 



( ৬১ ) 

বৃদ্ধের সংখ্যা ,প্রভৃতি অনেক গুজ্ঞাতব্য বিষয় বিশ্বুতরূপে প্রদর্শিত 

হুইয়। থাকে । যাহার] স্বজাতি ব। স্বসন্প্রদায়ের তত্ব সংগ্রহ করিতে 
ইচ্ছুক তাহাদের পক্ষে লোক গণনার তালিক।, বিশেষ উপকারী । 
সত্য বটে, ইহাতে কোন বিবয়ের কারণ নির্দেশ করা হয় না, কিন্ত 

ফলগুলি বেশ জানা যায়। কারণ নির্দেশ কর! ফলভোগী লোকদিগের 

ব্টকে। আমর। ফলাফল, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, ভোগ করিতে 

বাধ্য, তবে তাহার কারণ নির্দেশ করিতে, অক্ষম হইব কেন? 

নিজের ভক্ষ্য ফলের জন্ত কিছুমাত্র কই কি করিতে 

পারিব ন1? ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারি আর 

নাই পারি, তত্ব নিতে অবহেল। করিব কেন? আমরা মনে করি 

শিক্ষিত অশিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই সকল সংবাদ জান। আবগ্তক | 

লেখাপর। জানা লোকের পক্ষে এ বিষয়ে অজ্ঞ থাক। বড়ই লজ্জার 
কথা !! নিজের সম্প্রদায়ের সংবাদ মনুয্য মাত্রেরই রাখা কর্তব্য, ইহাও 

কি উপদেশসাপেক্ষ? যাহা হউক লোক সংখা! সম্বন্ধে আমর| যে 

তালিক। সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা নিয়ে প্রদশিত হইল। 
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উপরে দত্ত তালিকা অনুসারে স্পষ্টতঃই দেখা ঘায় যে ৩০ ত্রিশ 

বংসরে হিন্দুর সংখ্যা ২৩ লক্ষ বু্ি পাইয়াছে আর মুসলমানের সংখা। 
৫৩ লক্ষ বর্ধিত হইয়াছে। প্রথম গণনাকাঞ্গে মুসলমান “অপেক্ষা 

হিন্দুর সংখ্য। চাবিলক্ষ বেশ) হন ি্জ এন বৎসর পরে হিন্দু অপেক্ষা 

মুসলমান সংখ্য। ২ লক্ষ বেশী হইপ্বাছে। এই অবস্থ। দশনে অনেকেই 

হিন্কুর স্তায়িত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া আকুল হঈয়াঞ্ছনদ। কেহ কেহ 

সিদ্ধান্থ করিয়াছেন যে “মন্দের নিত” শীন্তই লোগ পাইবে। 

“মুসলমানের বৃদ্ধি ও হিন্দর হ্রাস যে ভাবে হইতেছে তাহ। দেখিরা 

হিন্দুর অস্তিত্ব কত বৎসরে বিলপু তইবাব সস্তাঁবন! তাহ। পর্ধাস্ত” 

গণনাদারা ঠিক কর! হইয়াছে। বিষয়টা! বড়ই চিস্তনীয়, ভাবিতে 

গেলে মস্তক বিঘুর্ণিত হইয়া যায়: হশ্দুর বংশ ত আর রহিলনা ।! 

এই ছুর্ভাবনায় অনেক পাঠক মৃহাশয়ও যে আঁস্তর হইয়। পড়িবেন ! 

অস্থির হওয়ারও কথা: ধে হিন্দু জাতি সভ্য জগতের প্রাচীনতম 

আদর্শ, যে হিন্দুজজাতি ইতিহাসের অনধিগুমা সময় হইতে আত্মরক্ষা 
করিয়া আসিতেছিল, হায় হায়, সেই হিন্দুজাতি ৩০ ত্রিশ বৎসরের চারি 

কিস্তির লোক গঞ্চনার ফলে লুপ্ু হইতেছে একথ| ভাবিলে পাঠক 

লিখক সকলেরই ষে আহার নিদ্র। পারত্যজ্য হইবে। এ ছুশ্চিস্তার 

আর দরকার নাই; পাঠক মহাঁশয়রা অন্ত বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়! 
অশাস্ত চিত্তকে শান্ত করুন। আপনাদের চিন্তবিনোদনার্থ আমি একট 

গন বনিভেছি , সভা ঘটনা, 715 মিন) একই এ।প্ত উপভোগ করুন| 

হেলি সাহেবের আবিষ্কৃত দীর্ঘপুচ্ছ ধুমকেতুর সংঘর্ষে সমগ্র পৃথিবী 

মৃছ্ত মধ্যে চুর্ণ কিচুর্ণ হইয়া যাইতে পারে ।, এই ভয়াবহ সংবাদে মনুষ্য 
মাত্রই যে উৎকণ্ঠিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য কি? সাধের পৈত্রিক 

সম্পত্তি পৃথিবী খানা বুঝি যায় যায় !! এই উপলক্ষে ইতি কর্তব্য অবধারণ 
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জন্ত জুসভ্য পাশ্চাতা দেশের কোনও এক পল্লীগ্রামে একী মভ। আহুত 

হয়। গ্রামবাসী গণ্যমান্য শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই উপস্থিত হইল, 

যথাবিহিত সভার কার্ম্যারন্ত হইল । স্বিবেচক ব্যক্তিবর্গ প্রস্তাব করি- 

লেন “ধুমকেতুর আবির্ভাবে সকলকেই ষখন মরিতে হইবে, তখন কি 

ভাবে মর! উচিত, এ সন্বন্ধে সকলের মতামত প্রকাশিত হউক 1” এক 

জন বিজ্ঞলোক বলিলেন “ধুমকেতুর চাঁপটে মরিব কেন? কষ্ট করিয়। 

মরা অপেক্ষা আমোদ প্রমোদ করিয়! ম্রণই শ্রেয়স্করর। সুতরাং 
আমোদ প্রমোদ করিয়। মরিবার উপায় করা হউক ।” বলাবাহুল্য 

করহাপী দ্বারা সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিণ। কিন্ত 

একটা লোক এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। তথায় উপস্থিত এক 

জন ধর্ম প্রচারক বা মিসনারী বলিলেন “মরণই বর্দি সকলেরই অন্ু- 

মোদিত হয় তবে গির্জার সম্মুখে সকলে সমবেত হইয়া দিস গৃষ্টের নাম 
নিতে নিতে মরাই ভাল। তাহাতে আত্মার সগ্যঃমুক্তি হইবে |” এই 
প্রস্তাবে কিন্তু অনেকেই মত দ্রিল না। প্রতিবাদিগণ বলিল “গিজার 

সম্মুখভাগে সকলে একত্র হইয়া সংকীর্ণ স্থানে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া কেন নরিব ? 
এ প্রকার মৃত্যু বড়ই যন্ত্রণাদায়ক । সকলেই যখন মরিব তখন মাবার 
মুক্তি কি? ওপ্রকার মুক্তির কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। আমরা 
আমোদ প্রমোদ ১করিতে "করিতে মরিব। তাহ। হইলে আর 

মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইর্বে না। আমরা এবার সুখের মর] 
মরিব 1 সর্ব সম্মতিক্রমে ইহাই অবধারিত হইল । সুখের মরার দিন 
নির্দিষ্ট হইল; আমোদ প্রমোদের আয়োজন হইতে লাগিল। বিস্বৃত 

মাঠে প্রকাণ্ড চাদোয়াও উত্তোলিত হইল; গেলনে গেলনে ম্দ আসিল; 
চাটুনীর জন্ত নানাবিধ সামগ্রী উপস্থিত হইল? স্থখের মরার জন্ত বাহা৷ 
কিছু আবশ্যক ততসমস্তই প্রচুর পরিমাণে ঘোগার করা হইল । অবশ্য 
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নৃতাগীতেরও যথেষ্ঠ আয়োজন হইয়াছিল। নির্দিষ্ট দিনে সকলেই 

তথায় উপস্থিত হইল; সুখের মৃত্যুর জন্য সকলেই আমোদ প্রমোদে লিপ্ত 
হইল। কোনপ্রকার ছুঃখ-কষ্টের চিহু নাঈ, * বিশাদের লক্ষণ নাই, 

কেবল আমোদ, কেবল আনন্দ; নাচগানের ধুম আরম্ভ হইল, স্তর । 

সেবন অবিরামে চলিতে ছিল; সখের মৃত্যু কি না; মরা ও চাই, স্বখও 
চাই; এদৃশ্ঠের বর্ণনা কর! মসম্ভব; আমাদেত্ু এদেশে এ প্রকার 
মৃত্যুর কল্পনাও কেহ কন্রিন্ত পারে না? যাহা হউক স্থখের মরা 
আরম্ত হইয়! গেল; ৪1৫ ঘণ্টার আমোদের পর সকলেই স্বখের মরাকে 

লাভ করিল , কিন্তু ৰড়ই দুঃখের কথা, সুখের দব। সকলের পক্ষে 

অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল ন।। কেহ্ ৫1৬ থণ্ট| পরে, কেহ বা ১1১২ ঘণ্টা 

পরে স্থখের মরাকে পরিত্যাগ করিরা দেখিলেন যে তিনি স্গীব পদার্থ ই 

রহিষ্াছেন ১ অনেকে গবেষণ। কবিরাও দেখিলেন যে তাহার পুনজন্ম 

হয় নাই, স্থখের মরার পূর্বজন্মের সমস্তই ঠিক রহিয়াছে । এমন কি 
সেই সাধের পৃথিবা পথ্যন্থ পুর্ব অপপ্তায়ই রহিয়াছে। ধুককেতুর আক 
মণের দিনও চলিয়। গিরাছে । খেনে বুঝ। গেল 'এক পচান্তর বৎসরের 

জন্য পৃথিবা খান রঠির। গেল। থাকুক; উহাতে আমাদের ও স্বার্থ 

আছে । আমর! স্থুখের মর। মরিতে পারিব ন। সত্য, কিন্তু পৃথিবীখান। 

বঙগায় থাকিলে দুঃখের কানা কাদিতে পারিব। 

সম্ভবতঃ পাঠক মহাশরর। এইক্ষণ একটু শান্তি লাভ করিতে পারির। 

ছেন। ধুমকেতু যখন পৃথিবী ধ্বংশ করিতে পারে নাই, লোক সংখ্যার 

গণনায়ও তখন হিন্দুবংশ প্বংশ করিতে পারিবে ন। বলিয়। আশ্বস্ত হইতে 

পারেন। ধুমকেতুর মুদ্বত পঁচান্তর ব্সর, আর লোক সংখ্যার মুদ্দত 

দশ বংসর ; স্থতরাং অন্ততঃ দশ ব্সরের জন্য আমর! রেহাই পাইলাম। 

এ ক্ষণ মআামাদের মূল কথ! | হিন্দুর ধ্বংশ হওয়ার সম্ভাবনা কিসে 
৫ 
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হয় আমৰ' ক্ষত্র বুলি "রা তাহ বুঝিয়া ঘউঠিতে পারিলাম না; আমরা 
পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি ' য হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অপর 
কোন জাতির সহিত তুলনা! করির! হিন্দুর সংখ্যা! বৃদ্ধি বিষয়ে আমর৷ 
কিছুই বলিব না। এ সব স্থলে বৃদ্ধির হার নির্ণয় করিলেই বিষয়ট। সহজ 

বোধ্য হইবে। স্থতরাং পূর্ধ্ব এদর্শিত লোক সংখ্যার তালিকা অনুসারে 

বুদ্ধির হার নির্ণযূ করিতেছি। নিম্বপ্রদত্ত শতকরা হার দৃষ্টে পাঠক 
মহাশয়রা বুঝিতে পারিবেন €ঘ হিন্দুর ধ্বংখের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক বা 
মিথ্যা । 

দশ বসরে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির শত কর! হার । 

সন খুষ্টাব । ৰ হিন্দু মুসলমান 

7১৮৭১১৮৮১৮৭, ৭১৮ 
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এই হিসাব অনুসারে দেখা যায় প্রথম দশ বৎসরে হিন্দুর গড়ে এক 
জনও বৃদ্ধি হয় নাই ভতপরবর্তী প্রত্যেক দশ বৎসরেই হিন্দু সংখ্যার 

ক্রমোন্নতি। বলা অতিরিক্ত যে শেষোক্ত দশ বৎসরে মুসলমানের 

অবনতি হইয়াছে । 

যদাপি বহু কষ্টে, বহু পরিশ্রম করিয়া! হিন্দুদিগকে ধ্বংশ হইতে রক্ষা 
ক'রতে পারিয়াছি তথাপি আমরা বিশেষ সুখী হইতে পারি নাই। হিন্দুর 
সংখ্যা আশানুরূপ বদ্ধিত হইতেছে না । অন্তান্ত দেশের সহিত তুলন। 
করিলেই ইহা বেশ বুঝা বাইবে। এই উদ্দেশ্তে আমরা নিম্নে আর 

একট] হিসাব দিলাম | 
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নোক সংখ্য। বৃদ্ধির হজার কর! বাংসরিক তালিকা । 

দেঞ্লসের নাম হাজার করা বাৎসরিক বৃদ্ধি। 
তঁ 

ইংলও ২৮ জন 

অষ্ট্রেলিয়া ২৮ জন 

জান্মেনী ৩১৬ জন 

ইতালী হি হি ৩৫ জন” 

ড় 

| চিন রি 2৪৫ ৭ তান 

বঙ্গবেশে ; 
| মুসলমান ... ৬ জন 

এই হিসাবে দেখা যায় হিন্দুর সংখ্য। খুব কমই ধাডিতেছে। জার্মেনীর 

স্তায্ প্রত্যেক বৎসরে হাজারে ৩৬ জন বৃদ্ধি হইত তবে বাস্তবিকই ভামর| 

স্ুথী হঈতে পারিতাম । ভগবান সে দিন কখন করিবেন জানি না। 
ণন্তলে আমরা একটু টিপন্নী না কাটিয়া পারিলাম না । ভারতের 

লোক সংখ্যা বা হিন্দুর লোক সংখ্যা সন্ধে দুই প্রকারের সিদ্ধান্ত 
প্রচলিত হইতেছে । এক দল বলিতেছেন হিন্দর সংগা! 'অত্যাপ্ত বুদ্ধি 

পাঈতেছে, আলগফ্ভাপরতন্ত্ব হিন্দুরা কেবল অযথা বংশ বুদ্ধিই করিতেছে । 

অপর এক দল সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হিন্দুর সংখ্যা এত দ্রুতগতিতে 

হাস পাতেছে বে উহ! অতি খীপ্রই, দ্বংশ হইবে । দুইটা মনত সম্পূর্ণ 

বিপরীত; এখন এই দুই মতে তর্কবিতর্ক চলিতে থাকুক, আর আমরা 

তৃতীয় একট! মত প্রচার করিতে আরম্ভ করি-__ছুই মতের কোনটাই 
অন্রান্ত নহে, হিন্দুর ধবংশও নাই আর অতিরিক্ত পরিষাণে বৃদ্ধিও নাই, 
ভগবানের ইচ্ছা যে প্রকার ফলও তেমনই হুইবে। সত্য বটে অপরাপর 

জাতির সহিত তুলনা! করিলে মনটা কিছু খারাপ হয়; অপর জাতিতে 
নংখ্যাধিক্য অত্যন্ত বেনী। কিন্ ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে অসন্তষ্ির 
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কছু মাত্র কারণ'নাই। অগণিত নক্ষত্রে নৈশ অন্ধকার" দুর করিতে 
অক্ষম, কিন্তু চন্দ্র একা কীই অন্ধকারকে বিনাশ করে সুতরাং চন্দ্র ছাড়িয়া 

নক্ষত্রের প্রতীক্ষা করা বিড়ম্বনা । সংখ্যায় কম হইলেও আমরা প্রত 

হিন্দু চাই; হিন্দুগণ যদি হিন্দুচিত গুণগ্রামে বিভূষিত হয় তবে সংখ্যার 
অন্পতা নিবন্ধন কোনই আক্ষেপ গাঁকিবে না। আমরা চাই প্রকৃত হিন্দু 

ইতি তৃতীয় মতের ভ'ষ্য। 

একাদশ পরিচ্ছেদ | 

হিন্দু-সংখ্য| কম কেন? 

“হিন্দুর সংখা! হ্রাস” সম্বন্ধে আমাদের মালোচনা করিবার বিশেষ 
কিছু আবশ্ঠতা নাই। আমরা দেখিব, হিন্দুর সংখ্যা কি কি উপায়ে 

বর্ধিত হইতে পারে । আমরা জানি তহবিল বৃদ্ধির চেষ্টা সকলেই করিয়া? 

থাকে । যাহার! প্রকৃত উন্নতি কামনা করে তাহার! স্বাধীনভাবে সঙ্গত 

উপায়ে আয় বাড়াইয়। নিতে চেষ্টা করে) শুপু তাহাই নহে, অধগ! খরচে 

তহবিলের যেন ক্ষতি না হয় তৎপ্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। হিংসা 
বিক্ষারিত নয়নে অপরের বদ্ধিত তহ্যিলের দিকে তাকাইলে কিছুই ফল 

নাই । এ্রভাবে যে কেহ উন্নতি করিতে পারিয়াছে তাদৃশ নিদর্শন আমর! 

থুজিয়! পাই না। বিশেষ; হিংসাবৃত্তির উত্তেজনা করা হিন্দুধর্মের 

বিরোধী সুতরাং উহ হিন্দুর অকর্তৃব্য | 

হিন্দুর সংখ্যা সম্বন্ধে আলোচনাকালে আমরা দ্রইটা বিষয়ের দিগে লক্ষ 
রাখিব ; প্রথম বিষয় নিয়মিতরূপে সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে কিনা । দ্বিতীয়, 
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বিষয় বদ্ধিত লংখ্য| অবথাভাবে স্াস পাইতেছে কিনা ।* হিন্দুর সংখ্যা যে 

'নিয়মিতরূপে বা৷ আশানুসারে বৃদ্ধি পাইতেছে না সম্্রতি আমরা তাহার 

কারণ নির্দেশ করিতে চেষ্। করিব । আমরা টব, বা পুর্ধজন্মের কর্ম 

ফল সম্বন্ধে এ স্থলে কিছু বলিব না1 কর্মফল বা! দৈব বগ্যপি জন্ম মৃত্যুর 

অন্যতর কারণ তথাপি ইহজন্মের কর্ম্মকনকেই জন্ম মৃত্যুর প্রান কারণ 

বলিয়া নির্দেশ করিব। দৈব বা কর্মফল খণ্ডান বর্তুনান্ন কালের লোকের 

পক্ষে এক প্রকার অনন্তবু ঃ সুতরাং তক্চবিষরক আলোচনাও প্রায় 

'নিপ্রয়োজন | কিন্তু ইহ্জাবনে জক্ম মুত্যুর সহিত যে সকল কার্য্যের 

ঘনিষ্টতা রহিয়াছে এন স্তানে আমরা তাহারই অঞ্চলোচনা করিব । যে 

সকল দৌধ হইতে মুক্তি লাভ করা৷ আমাদের স্বরণীয় ক্ষমতার অন্তর্গত 

'আমরা৷ তাহারই আলোচনা করিব। সুতরাং হিন্দর সংখ্যা বৃদ্ধি ন 

হওয়ার কারব্রণ নির্দেশ কল্পে আমরা “আম্মকৃত দৌবের” উল্লেখ করিব । 

বল। বাহুল্য আমরা! আত্মর্ূত দোষ হইতে আত্মসতর্কতা দ্বারাই মুক্ত 

হইতে পারি। 

আমাদের আম্মকৃত দোষেরও কতেকগুলি দফা আছে। অন্মধ্যে 

প্রথমতঃ আমরা “নষ্ট বীর্যের বিষয় আলোচনা করিব। 

এক কথায় বলিতে হইলে অধিকাংশ লোকেরই বীধ্য দষিত। তাহার 

ফলেই যথা সময়ে সন্তান জন্মিতে পারে না। যগ্যপি সন্তান জন্মে, সেও 

নিতান্ত দুর্বল, ক্ষীণকায়, অনেক সন্তান শৈশব কালেই ছুষ্ট মাতাপিতার 
পাপের শাস্তি প্রদান করিয় জন্মান্তর গ্রহণ করিতে চলিয়৷ যার়। 

বাস্তবিক বাহ্য দৃষ্টিতে দৃষিতবীধ্য লোক ঠিক কর! কথঞ্চিৎ কষ্টকর। 
বাহ্যিক চেহারার বৈলক্ষণ্য, স্থুঙ্িহীনতা, নানাপ্রকাঁর রোগের আক্রমণ, 

মন্তিষ্কের চাঞ্চল্য, বুদ্ধিহীনতা প্রভৃতি ক নি গুলি' কারণে বীর্যের দূষনীয়তা 
ঠিক কর! যায়। এতদ্যতাত আরও কতকগুলি কাঁরণ আছে । এমন সব 
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চাক্ষস ঘটনা আছে যাহা! হইতে আমর!” সহজেই নষ্ট বীর্যের কলাফল 
উপলব্ধি করিতে পারি। 

হিন্দু সমাজে প্রারই 'এখন মৃতবৎস্য। দোষ দেখিতে পাওয়া যায়] 

আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের দ্বারা য্দুর জানিতে পারিফাছি তাহাতে দেখা 

যায প্রার প্রত্যেক হিন্দু পরিবারে মৃবৎসা। দোষে গর্ভস্ত সন্তান নষ্ট 

হইতেছে । এখন চেখা কর্তবা মৃতবত্সয দোৰ ঘটে «কন? ডাক্তারী 

মতে দেখা যায় সিভিলেজ বা গন্মি প্রতি ব্যারামেই গর্ভস্থ সন্তান নট 

হয়। মুতবৎস। দোষ ঘটবার প্রধান কারণই পিত। বা মাতার দুষিত 

বীর্যা। 

এখন দেখা করবা মৃতবৎস্যা দোষের জন্য দায়ী কে; পুরুষকি 

সা? স্ুণদৃষ্টিতে এ দোষ স্বীণোকের বাঁলয়াই মনে প্রতীতি জন্মে। 

কিন্ত একটু .নুক্মভাবে দেখিলে বেশ বুঝা বাইবে যে এ দোষ সম্পূর্ণ 

পুরুযের। কখনও কখনও স্ত্রীলোকের চলাফেগার অতসর্কতা হইত 

যে এই ছুঘন। না ঘটে তাহা। নথে + কিন্তু তাদৃশ ঘটনা নিতান্ত খি্লল ; 
গর্ভবতী স্ত্রীলোক যথেষ্ট সাবধানে »লে; ভাহাতেও যদ্দি দুর্ঘটনা ঘটে 

তাহা হইলে নিশ্চরই দৈব শির্বদ্ধ। স্ত্রীপুরুষের কৃত কার্যের দ্বার। 

মৃতবৎস' দোন ঘটলে মে দোব কেখল পুরুবের বণিয়াই আশর! প্রমাণ 

দ্রিব। এজন্য স্ত্রীলোককে দোবী করা আর “উদার পি" বুধার ঘাড়ে” 

চাপাইয়া দেওয়া একই কথা । স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলেই যুঝা গেল 

তাহার কোন দোধ নাই, অভ্ুপর বত গঞওগোগ সমস্তই পুরুষের দোষে । 

অভ্ডিরিক্ত বীর্ধ্যক্ষর বা অস্বাভাবিক রূপে বীধ্যঙ্গয়, নানা প্রকার দুষিত 

রোগে আক্রান্ত হইয়া শরীরের সর্বপ্রকার শক্তিক্ষর় পুরুষ মহলেই খুব 

বেশী দেখা যায়। আ্সোলোকদের এসব বাঁরাম খুব কমই হইয়া থাকে ; 

য্যপি কোথাও কোথাও স্ত্রীলোকের এসব ব্যারাম দেখা যায় তাহাও 
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ুষ্ট স্বামীর* সংসর্গগনিত। ধাই হউক এবার হইতৈ মৃতবৎসা দোষ 
পুরুষের ঘাড়েই পড়িল । 

পুরুষেরই বা এ সব ব্যারাম হয় কেন, এইক্ষন তাহাই "মালোচ্য। 

ংসর্গ দোষই ইহার প্রধান কারণ। পুরুষগণ নিতান্ত শৈশবকালে 
১২১৪ বঙ্সর ধন্সসের মমর়েই নানা প্রকার অন্বাভাবিক উপায়ে বীর্যপাত 
করে। ইহ| বোধ হয় অনেকেই প্রশ্যগ্ণ কন্রিয়াঙ্ছন, প্রত্যক্ষ না 
করিলে ও ইহা সহঞ্জেই অন্ুধান করা খাতে পারে । সংসর্গের মোহিনী 
শক্তিতে আকুষ্ট হইরা অবিমৃখ্যকারী এবং অবিধ্চক বাপকগণ মন্বাভা. 
বিক উপায় অধলঘ্বন করিরা ইন্দ্র চরিতার্থ করিতে বেশ ভ্যান করে। 
হতভাগারা ত জানে ন। যে, এই আপা ঠমধুর শিম ভাভাদের ভবিপাৎ 

জাধনের সব্বপ্রককার শখশান্তিকে সমূলে বিনাশ করিবে | কে তাহা 

দিগকে বুধাইবে? পিত। মাতা উদাসীন, আম্মার বনধুবাঙ্ধণ কে বা 
কুকাজের সাথী, কেৎ থা চকু থাকিতেও অন্ধ এই সকল ৭ভংস 
কাচের ক প্রকার অভিনরের সংবাদ পাওগা বায় !! সে সশস্ত খিষরের 

উল্লেগ করিগা নিন নিক্গ আম্মাকে কলুবিত করা আমা নির্ক মনে 

করি। কত শিক্ষক পর্য্যন্ত ছাত্রের কুকাছের শি্ষকাত। করেন, কৃত 

জ্ঞানা গণ্যনাগ্ ব্যক্তি এই সমন্ত পণের পণিক শুনিলে মস্তক বগাঘাত 
সদৃশ ভীষণ বেদনা অনুভূত হয় । সর শিক্ষার কপ, সব বুনংসগের ফল, 

মের অভাব, শিক্ষার ভাব ॥ আভভাবকের কর্তব্য ভ্ঞানহীনতাই 
ইহার প্রধান কারণ !। 

পিতামাতা কিন্ব। অভিভাবক স্থানীর লোকের একান্ত কর্তব্য ছেলে- 
দিগকে অবিচ্ছিন্ন দৃষ্টির মধ্যে রাগ। ) প্রতি মুহুর্তে তাহাদের খবর নেওর। 

একান্ত কর্তব্য । বিশেষতঃ যে স্থলে সন্দেহজনক কোনও লক্ষণ উপাস্থত 

হয় সেস্থপে ছেলেদিগকে একবারে সঙ্গে রাখা উচিত। বাহ্য প্রশ্রাব 
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করিতে যাইয়। যেন.কুকাজের অবসর না*পায় তৎ্প্রতিও অভিভাবকের 

মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্তক | নিস্তব্ধ রজনীর কোমল ক্রোড়ে 

স্থখনিদ্রীয়শায়িত ছেলে মাঁঝে মাঝে পরিদর্শন কর নিতীস্ত উচিত। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দ্রেশীয় অভিভীবকগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ 

উদ্দাসীন। অনেক সরল বিশ্বাসী লোক এসব বিষয়ে কিছু জানেনও 

না; কিছু বুঝেনও না; আর শিক্ষিত সমাভেতো! ওসব কর্তব্যকার্যের 

মধ্যেই পারগণিত নহে ; সাম।না মাত্রায় কর্জুর্য বোধ থাকিলেও সময়েই 

কুলায় না। দাদার! অনেকেই ছাত্রর খিক্ষক। 

সে যাহা হউক হিন্দু বাঁলকগণের বীর্য নষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ 

আমরা উল্লেখ করিলাম । আরও আছে; ভগবানের বিশেষ অন্রগ্রহে 

বাহার! বাল্যজীবন এসমস্ত দোষে আত্রীস্ত হয় না তাহারাও অনেকে 

তাহাদের “সহরে জীবন” নিতান্ত কলুষময় করিয়া ফেলে । অধিকাংশ 

ছাঁত্র মহলে, শুধু তাহাই বা বলি কেন; অধিকাংশ ভদ্রলৌকেরই এই 
মুদ্রা দোবটুকু আছে। বিবাহিত, পুরুষ সন্ত্রীক সহরে বাস করে, এমন 
হতভাগারাও “দুত্তি ডু, করিবার জন্য কুপথগামী হয়। অভ্যাস কি 

মঙ্গার জিমিষ, একবার অভ্যস্ত হইলে আর কি পরিতশগ কর! চলে ? 

কিছু'দিন “ফুপ্তির” মধুময় বস ““আকণ্ঠমঠনং» পান করিয়। যখন দেহকে 
রোগের আকর করিয়া গোলে, তখন কাহারও কাহারও স্থবুদ্ধি উপস্থিত 

হয় ; তখন পাপের অন্ুতাঁপে ভারাক্রান্ত বিমর্ষ নন সহ গৃহে প্রত্যাবর্তন 
করে, আর ঘরে বসিয়া ক্রমশঃ বীজপ1ত করিতে থাকে । তাভাতেও বেশ 

ফসল জন্মে। কোন সন্তান গর্ভাবস্থায় নষ্ট হয়, কোনটা বা জন্মিয়! মারা 

যায়, কোনটা রুগ্ন, কোনটা অঙ্গহীন; 'এই প্রকার কত কি? কাহারও 

কাহারও ঝ৷ সন্তান জানাই না। 
উপরোক্ত কথাগুলি যদ্যপি সত্য তথাপি বোধ হয় আমার লেখার 



ছি এ 

দোষে গণ্ডগোল হইয়! গিয়াছে, গাঠকদিগের বুঝিয়া উঠা কষ্টকর হইতে 
পারে। তক্ঞন্ত তাহাদের খাতিরে একট, স্পষ্ট করিয়৷ বলিতে চেষ্টা 

করিতেছি । লোক বুদ্ধির অন্তরায়রূপে সম্প্রতি 'আমরা নিয় ' লিখিত 

কয়েকটা বিষয় নির্দেশ করিতেছি-_মৃতবৎ্স। দোষ, সন্তান না হওয়া, 

জাত সন্তানের অকাল মৃত্যু বা অকন্মণ্য শরীর ধারণ। এই কারণ গুলির 

প্রত্যেকটাই পুরুষে দোষে ঘটিয়া! থাকে । এই মাত্রই আমাদের বক্তব্যেয 
লারাংশ । ॥ ৮ 

এই সমস্ত দোষের উৎপত্তিস্থল কোথায় আকার ইঙ্গিতে তাহাও 

আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি । পাঠকগণও বোধ হয় স্থির সিদ্ধান্তে 

আসিতে পারিরাছেন। তবু মনের রাগে আরও কিছু বলিতে হইল। 

এই সব দোষ শিক্ষিত সমান্েই বেশী । মুসলমান সমাজেও এই বিদ্য। 

ধীরে ধীরে প্রদেশ করিতেছে । ভায়ািগেয় পুর্বাহ্নেই সতর্ক হওয়। 

কর্তব্য । 

পাঠক মহাশয়রা একট, কষ্ট স্বীকার করিবেন। শিক্ষিত অশিক্ষিত, 
বিদেশবাসী এবং গৃহবাসী, লোকদিগের অবস্থাটা একবার পধ্যালোচন। 

করিবেন। এ সম্বন্ধ আলোচনা করিতে হইলে সহরের প্রতি দৃষ্টি ন৷ 

করিয়! গ্রামের প্রতি লক্ষ রাখিলে কাজটা সহজপাধ্য হইতে পারে। 

আর যিনি ইহার কোন দফাতেই রাজী নন, তিনি এই ক্ষুদ্র পু্তকখানা 
অধ্যয়ন কালে নিজের গত পীবনের মানচিত্রখান। নয়ন গোচরে গাখিবেন, 

দেখিবেন কোথায় কি চিহ্ু রিরাছে। অপরকে সাক্ষী করিবার জন্য 

অন্থরোধ করিতেছি না, তাহ করাও ঠিক নহে__বড় লঙ্জার কথা; 

নিজে নিজে বুঝিবার জন্যই বলিতেছি । এই বিষয়ে বিশেব আলোচন। 

করিলে আমাদেয় অনুমান এবং অনুসন্ধান সত্য কিনা তাহা সহজেই 

বুঝিতে পারিবেন । 
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গ্রামে অন্ুপদ্ধান করিলে দেখ! যাঁয় সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে যত 
গণ্ডগোল সবই শিক্ষিত সমাজে । অশিক্ষিত সমাজে এলব খুব কম। 

যত স্বীলোকের মৃতবংসা দোষ আছে, অস্থুসন্ধান করিলে জানবেন, 

তাহাদের স্বামী নিশ্চয়ই কুপথগামী, যৌবনে বা তৎপুর্ধের দেহের উপর, 

শুধু দেহের উপর কেন, জীবনীশক্তির উপরে, দেহের সারবান পদার্থের 

উপরে, মনুষ্যত্বের পরে, নিতান্ত অতাচার করিয়াছে, নিঠুর অত্াচার 

করিয়াছে, পাশব ম্ন্যাচার করিরাছে 1" কিন্তু অশিক্ষিত সমাজে এসব 

ছুর্দৈব খুব কম। তাহাদের যথাসন'য় সন্তান জন্মে। নিঃসন্তান লোৌক 

অশিক্ষিত সমাজে 'অতি বিরল] যে বয়সে ব! যে সময়ে অশিক্ষিতের 

৩।৪টী সন্তান জন্মে সেই সময়ে শিক্ষিতের হয়ত কিছুই নহে, অধিকন্ত 

নানা প্রকার কাণ্ড কীর্তন করিয়া ঘোরতর পারিবারিক অশান্তি সংযটন 

করিয়া থাকে। 

সতেজ নীর্যের লক্ষণ সন্তান উত্পাদন । দেড় বংসর কিম্বা ছুই 

বত্সর অন্তর সপ্তান জন্মিলে ব্বা৷ বর বে সে ক্ষেত্রে কিছু মাত্র দেষ নাই। 
ইহার ব্যতীঞ্চন ঘটিলেইঈ বুঝিতে হইবে যে ভিতরে ভরানক গণ্ডগোল 

আছে। সত্য নয়কি কথা গুলি? 

সন্তান না জন্মিবাব দোষটা ও মামর। পুরুষের ঘাড়েই চাপাইগ্লাছি। 
আমর! দৃঢ়তার সঠিত বপিতে পারি সে দো পুরুষেরই বটে। তবে 

আমাদের উপর একটা জেরা হইতে পারে; বন্ধ্যা স্্ীলোকের বেলায়ও 

কি পুরুষ ছুধবী ? এই প্রশ্নের উন্তর মাগাদিগরকে দিতে হবে সত্য, কিন্ত 
আগে একটী কথা জিজ্ঞাস করি স্ত্রীলোকটা যে বন্ধ্যা ভাহার প্রমাণ 

কি? যদি কেহ বলেন যে পুরুষের সন্তান উৎপাদন শক্তি আছে কিন্ত 

স্ত্রীর তাহা নাই; আমর! বলিব পুরুষের সে শক্তির পরিচয় কোথায়? 

যদি ক্ষেত্রান্তরে পুরুষ সে শক্তির পরিচর দিতে অগ্রসর হয় তবে পাশ ফেল 
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পরের কথা প্রথমতঃ ত তাহাকে একবার ছুষী সাব্যস্ত হইতে হইবে। 
সাবধান সে পরীক্ষার্ন দরকার নাই ; তাহাতে উভর শঙ্কট । কখ! হই- 

তেছে স্ত্রীলোক বন্ধ্যা হয় কিনা? বন্ধ্যা কথাটাঁ আনরা যে ভাবে, যে 
অর্থে গ্ররোগ করিয়া থাকি তাহাতে ধুঝা যার এ "নদীর সন্তান উৎপাদন 

বা গর্ভধারণ ক্ষমতা নাই; আর তাহার মে ক্গনতা। জন্মিবে৪ না)” 

বাক্তবিক অর্থ কিন্ত এরূপ নহে; স্ত্রীর গর্ভধারণ *্গনতা আছে কিন্ত 

কোনও প্রকার সাদিক কারণ ঝা ঘটনাবশতঃ সন্তান জন্মিতেছে না! 

তাই “বন্ধা” কথাটা প্রান্ধ অশূপক বলিয়াই আনাদে বিশ্বাপ, শুধুই 

নহে, আমরা ঈহার প্রমাণ দিতেও চেষ্টা করিব। পুরুষজাত চালাক 

কি না, তাই আগেই স্ত্রীলোকের উপর দোষ দির নিজেরা সাধু সাজিয়া 

রাহরাছেন। সে যাহা $উক সন্তান উৎপাদন বিষয়ে, এখন একটু 

আণোতনা করা হউক । 

শানে উক্ত হইয়াছে £- 

“রক্ধেন কণ্টাপিকেন পু্ং শ্ুক্রেন” 

মাহ এক্ডের আবিকৌো কণ্ঠ এবং শঞের দাধিকো পুত্র জন্মে। 

| (9৫, শারীর খর অধ্যার। 

“এ শুক্রণাহণ্যাং পুমান আবন্ত বাহল্যাহ স্ত্রী সান্যাদুভয়েনপুতসক মিনি” 

অথাৎ শুক্র বেণা হলে পুর, রক্ত এব হইলে কগ্ঠা আর শুরু রক্ত 

সমান হইলে নপুংসক জন্মিবে 1” 

(নুশুত, শরীর ৩১) 

এই সমস্ত খধিবাক্য হতে বেশ বুঝা যায শুক্র এবং রক্তের সংগোগে 

সন্তান উৎপন্ন হর । শুক্র পুরুষ হইতে এবং রক্ত না হইতে এহিগত হইয়া 

যথা নিয়মে সংযুক্ত হইলেই সন্তান জন্মিবে ) তাই চণিত ভাষায় একটা 

কথা আছে “মাতৃরজে, পিতৃবীর্য্যে”__ সন্তানের উৎ রঃ ॥ কিন্তু আমর! 



(৭৯) 
দেখিতেছি রক্ত এবং বীধ্য মিশ্রিত হয় সণ্য কিন্তু সম্তান জন্মে না। দোষ 

কাহার? যদি শুক্র নির্দোষ হয় তবে রক্তের দোষ স্বীকার, কর! যাইতে 

পারে। রক্ত কিঞ্চিৎ পরিমাণও যদি শুক্রের সহিত মিলিত হয় তবু. সস্তান 

জন্মিবে। কিন্তু শুক্রের নির্দোষিতা৷ সত্বেও যদি সন্তান না জন্মে তবে 

বুবিতে হইবে যথানিয়মে রক্ত এবং শুক্রের যোগ হয় নাই ; রক্তের কোন 

দৌষ নাই, পরক্ত' ভান্ত কাঁঁণে যোগের ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। “যোগের 

ব্যাঘাত” কথাটার বিশদ ধীখা। করা আমাদ্রের পক্ষে একপ্রকার অসাধ্য? 

নিজে নিজে বুঝিয়া নিতে চেষ্টা করাই ভাল। 

রক্তের কোন কার দোষ থাকা সম্ভব কি না তাহাও একবার দেখ 

কর্তব্য । আমাদের হিন্দু সমাজে স্ীলোকগণ এখনও স'সর্গ দোষে দুষী 

নচে। এমন কোন বাহক কারণ হিন্দু-ন্তপুরে এখনও লক্ষিতভাবে 

বা অলক্ষিত ভাবে সংঘটিত হন না যদ্দারা ক্সীলোকদিগের রক্ত দুষিত হইতে 

পারে। ম্বপাকে আহার, শ্রার নিজ্জন খানে বাস, বাহিপে আনাগোনার 

অভাব, যার তার সঙ্গে মিলাদিশা না করা প্রভৃতি আম্ম-শুদ্ধির গ্রাধান 

উপায় গুলি হিন্দু স্ত্রীগণ বথেষ্ট রক্ষা খরিয়া থাকেন। সংসর্গদনিত 

দোষের সংক্রামক শামক্রমণ হৃইতে ইহারা এখনও অনেক দুরে রহিয়া- 

ছেন। ইত্যাকার অবস্থায়ও যদি তাহাদের মধ্যে কোন দোষ প্রবন্তিত 

হয়! থাকে তবে ভাঠ। সম্পূর্ণ স্বামীর দৌধ, কারণ অন্ত সংসর্গ হইতে 

তাহার! সুরক্ষিতা। সংসর্গজনিত কোন দোষ যদি স্ত্রীতে দেখা যায় তবে 

তাহার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী স্বামী; নয়কি? আর এক কথা; অনধিত 

শান্ত্র অনেক হিন্দু হয় ত বলিবেন, স্ত্রী যে বন্ধ্যা হয় তাহা পুর্ব জন্মের কর্ম 

ফল) সুতরাং সন্তান না হওয়ার জন্ত স্ত্রীলৌকই দোষী। পুর্ব জন্মের 

কন্মফল সম্বন্ধে আমরা এখানে আলোচনা করিব না। তবে এস্থলে এই 

মাত্র বলিয়া রাখি যে কর্ধান্থ্যারী ফলানুসারে সন্তান উতপন্ন না হওয়াতে 
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ষদদি স্ত্রীকে বন্ধ্যা বলির! দুষী কন্পা হয় তবে বন্ধ্য বলিয়া! পুরুষ কেন দৃষী 
হইবে না? , সন্তান জন্মিলে যেমন উভয়েই শুচী, সন্তান না জন্মিলেও 

কর্থানুসারে উভরেই ছ্যী। রর 

সন্তান না জন্মিবার দরুণ যাঁদ স্ত্রীলোকের কোন দোব থাক। সম্ভব হর 

তবে তাহ! ছুই অবস্থাতে প্রমাণিত হইতে পারে । এক অবস্থা রক্তাধিকায 

আর এক অবস্থা রক্তহীনতা | 

গ্রামদেশে একটা কথা প্রচলিত আছে । লাউ কুমর গাছ পাতা 

ডোগায় যখন খুব বদ্ধিত হয় অখচ ফল ধূ্ে না এখন লোকে বলে "গাছ 

গুলি বড়িরা গিয়াছে ।” তাই তাহারা গাছের “পাতা ডোগ1” কাটিয়া 

কমাইরা গাছকে নিজের করিয়া দের, তার পরে বেশ ফল ধরে। এই 

অবস্থাটা সত্রীকের সঙ্গেও বেশ মিলিরা যার। পুর্ণ যৌবন স্ীলোক খুব 

হষ্ট পুষ্ট বণিষ্ঠা অথচ সন্তান জন্সিতেছে ন।) ইত্যাকার জ্বস্থায় বুঝিতে 

হইবে বে তাহারা ও “বাড়িয়া” গিয়াছে । এই সময় তাহাদের শরীর থুব 

তেজন্বী থাকে; তজ্ঞন্তই তাহাদের রক্ত বীর্যের সহিত নিলিতে পারে ন।। 

তাই সন্তানও হর না। প্রত্যেক খতুকাণেই স্ত্বীলোকদিগের এই 

অবস্থাটা অল্লাধিক, পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এজন্য মামাদে? শাস্বকার- 

গণ ব্যবস্থা কম়িয়াছেন £-_ 

অশ্ীয়াৎ কেবলং ভক্তং নক্তং মৃগ্ম় ভাজনে 

স্বপেং ভূমাব প্রমন্তা ক্ষপেদেব মহস্রং 

ন্নায়াত চ ত্রিরান্রান্তে সচেনমুদিতে রবৌ 

ন্নামালক্ক্দবাগ্পোতি পুত্রং পুজিত লক্ষণং। 

খতু অবস্থায় স্ত্রীলোক তিন দিন দিবাশাগে অনাহার থাকির! কেবল 
রাত্রিতে সামান্ত পরিমাণ আহার করিবে, ভূ-শধ্যার শয়ন করিবে, এবং 
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তিন দিন পরে স্নান করিবে । এই প্রকারে ক্ষীণ ভাবাপন্ন হইয়া অলম্কতা 
হইলে পৃজ্য পুত্র লাভ করিতে পারিবে । 

| ( বেদব্যাস ) 

“খেতে প্রথম দ্রিবদাৎ প্রভৃতি ব্রহ্মচারিণী-*****০**৮০০০০ 

খতুর প্রথম দিন হইতে তিন দিবস পর্য্যন্ত স্ত্রীলোক ব্রহ্ষচর্য্য অবলম্বন 

করিবে; দিবানিদ্রা, অঞ্জন ধারন, রোদন, স্নান, অঙ্গমাঞ্জনা, গন্ধদ্রব্য, 

হাস্ত পরিহাস পরিত্যাগ কনিবে। 
( চরক, শারীর ২1২৪ ) 

খতু অবস্থায় সম্তানকামী স্ত্রীকে কি অবস্থায় থাকিতে হইবে তাহ! 

বুঝাইবার জন্য অতিরিক্ত প্রমাণ নিশ্রয়োজন মনে করি । এ সব নিরম 

এখন ঠিক মত প্রতিপালিত হইতেছে কি? সর্ধত্র নহে। অশিক্ষিত 

সমাক্তে এই ষ্কর বেশ আছে; তাহারা কারণ বুঝিতে পারে আর নাই 
পারে, নিয়ম প্রতিপালন কর্তৃব্য বলিয়া কার্য্যগুলি নথাশক্তি করিয়া 

থাকে । কিন্তু যত ব্যতিক্রম শিক্ষিত লোকের ঘরে । অনেক স্থলে এসব 

নিয়ম কুসংস্কারের মধোই পাঁরগণিত, এই গুলি অসভাতার নিদর্শন !! 

“ক্ীলোকের প্রতি অত্যাচার” !! এই প্রকার ব্যাখারও অভাব নাই। 

কেহ কেহ আদরিণীর দুঃখে কষ্টে দহামান হৃদয়ে নয়নজল সন্বরণ করিতে 

না পারিরা বরং চরককেই ভাসাইয়। দেন,.তবু নিয়মাদির উপকারিতা 
সম্বন্ধে বিবেচনা করেন না। চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রথম আবিষ্বর্তী, আদিগুরু 

চরক শুশ্রুত এদেশে এখন অনাদরের পাত্র হইতে পারেন কিন্ত আমেরিকা 

প্রহতি দেশে দিন দিনই তাহাদের সম্মান বৃদ্ধি পাইতেছে। কালের 

মহিম। নর কি? 

এইক্ষণ আর এক দফার কথা- রক্তহীনত!। ভ্ত্রীলোকের শরীরে 

যদি রক্ত নিতান্ত কমিয়! যায় তবে তাহার! গর্ভধারণে অসমর্থ! হয় । রক্ত 
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হীনত! ব্যারামে কখনও কখনও গুন্লীলোলোকের পেটে চাকার স্ৃষ্টি হয়। 

অনেক সময় তাহাতে খতুমতী হওয়ার বাধা জন্মার । এই প্রকার 

অবস্থায় আমরা চরক বা শুশ্রুতের বাবস্থার প্রতিই (লোকের চিত্ত আকর্ষণ 
করিব। 

কোন এক বন্ধা! স্ত্রীলোকের কথ। আমি জানি। বহুদিন পধ্যন্ত 

তিনি বন্ধা। বলিয়াই পরিগণিতা ছিলেন; পুত্র লাভার্থ তাহার স্বামীর 

দ্বিতীয় বার দার পরিগ্রহের আলাপ গমঙ্গ ও হুইতেছিল কিন্ত কয়েকজন, 

অবস্ ধন্ধুব্যক্তি, তাহাকে পরামর্শ 'দিল শাস্ত্রীয় ব্যবস্থানুসারে কাজ 

করিতে। স্থামীস্ত্রীযুগলেরও তাহাতে বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। তাহারা 

রীতিমত সণ্ঘম অবলম্বন করিল, যতদুর সাধ্য ব্রহ্গচর্য্য পাশন করিতে 

লাগিল। প্রায় বংসরকাল পরে উভয়ে যখন পুত্র কাঁমন। করিল, খের 

কথা, তখন একটা কন্া। জন্মিল , কিন্ত স্থুখের কথা স্ত্রীঞ্জেকটার ব্য 

দোব দূর হইল। 

মনা মাত্রই নিজ জীবনের ঘটনাগুলি বেশ জানে । শৈশব কি 

ভাবে অতীত হইয়াছে, যৌবন কি ভাবে চগ্পিতেছে এতঙ সন্বন্ধীর স্র্ণ 

জ্ঞান নিজের নিকট পরিজ্ঞাত। শঙ্জার পরের কাছে ব্যক্ত করা কঈকব) 

কিন্ত নিজের মনে মনে চিন্তা করিয়া অবস্থান্ুযারী ব্যবস্থা করা কর্তব্য । 

যাহারা বাল্যে বাঁ যৌধনে অস্বাভাবিক কাধ্য করিয়া দেহ মনকে পাপগন্কে 

নিমপ্ন করিরা রাখিয়াছে তাহাদের উ্ধ পত্রাদি ব্যবহার করা কর্তব্য । 

নতুবা বংশবৃদ্ধিব আশ। খুব কম) কেবল গশ্রাবেরই পৌনপুনিক 

দেখিবে। 

“বীর্যধারণং ব্রহ্গচর্য্যং” ; বীর্ধ্যধারণ করাই ব্রঙ্গাচ্ধ্য । বাধ্য সংরক্ষণ 

করিতে পারিলে সর্ধপ্রকার সুখভোগ করী যায় সমগ্র জীবনব্র চর্ম্য 

পালন করিবার হন্য আমরা বলিতেছি না) তাহ! সংসার বিরাগী সন্নযাপীর 
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পক্ষেই সঙ্গত। কিন্তু যাহাদিগকে সংসারাশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে দ্রার 
পরিগ্রহের পূর্ব পণান্থ বীধ্যধারণ কর! তাহাদের একান্ত উচিত। তাহা 
হইলে বীর্যের অপচয় ঘটিবার সম্ভীবন। খুব কম, বীধ্য দুষিত হওয়ার 

ভদ্নও থাণ্জে ন। সগ্যবন্ বীর্ঘ্য ধারণ করিতে অনেকেই সচেষ্ট, বীর্ধ্য 
ধারণের গুণও অনেকেই গানেন। কিন্তু হালের নিয়ম অনুসারে দেখা 

যায় বিবাহ না! করাই বীর্ধা রক্ষার প্রধান উপায় । এগন্য অনেকে অল্প 

বয়সে অর্থাং ২০1২৫ ব*্সর বয়সেও বিবাহ করিতে নারাজ। অল্প 

বয়সে বিবাহ করাটা বাস্তবিক কর্তব্য নহে; কিন্তু “ডুবের নীচে জল 

খাইয়া একাদশীর বাপকে ঠকাইতে যাহার! অভ্যন্ত তাহাদের পক্ষে অল্প 

বয়সের বিবাইই আমর। শ্রেয়ক্ষর বলিয়া মনে কার । নিজের মনের 

গতি কোন্ দিগে এবং গুপ্তভাবে নিজে কি প্রকার আচরণ করিতেছি 

তাহার 'প্রত্তি বিশেষ লক্ষ রাখিয়। কর্তব্য অবধারণ করা উচিত নয় কি? 

“তালে পড়িয়া রাধানাষ” নিলে কোন উপকারই হয় ন।। 

কেবল ভ্্রী সংসর্গই বে বী্যনাশ ব৷ ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গের একমাত্র কারণ 
তাহা নহে। বীর্ধ্য স্থলিত ব! স্থানচ্যুত হইলেই তাহা নষ্ট হয়। দর্শন, 
স্পর্থন, শ্রবণ চিন্তন প্রভৃতি নান! কারণেই বাধ্য নষ্ট হইয়। থাকে । 

কৃরচি পূর্ণ ঘে কোন বিষর়ে যে কোন ভাবে মনকে নিয়োজিত করিবে 

তাহাতেই বীধ্যহানি ঘটিবে। আমায়ের দেশীয় যাত্রা! বা নাটকের যে 

অংশ কুরুচি পূর্ণ তাহ! দ্বারা ধে হৃদয়ের মধ্যে একটা কুৎসিত ভাবের 

প্রতিমূত্তি অঞ্ষিত হয় তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন কি? এই সকল 
কুদর্শন হইতে অনেক অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক এই 

সকল বিষয়ে যত দূর সম্ভব সতর্কতা! নেওয়া কর্তব্য । মনকে সংযত করা 

একান্ত উচিত। মনকে বশবন্তী করিয়া কুৎসিত বিষয় হইতে আত্ম রক্ষা 
করিবার এক মাত্র উপায় কোনও এক নির্দিষ্ট বিষয়ে মনের নিয়োগ । 



( ৮১ 

যখনই মনে*কোন কুভাব উপস্থিত হবে তখনই কোঁনি দেবদেবী বিষন্ধে 
বা প্রাতিমুন্ি বিষয়ে চিন্তা করিবে । অগত্যা কোন মন্ত্রজপ বা আরাধ্য 

দেবতার নাম জপ করিবে। উপ্ট। শোতে যেমন রণ দিয়া নৌকাকে চালাঠয়া 

নিতে পার! যার, সেই প্রকার কুংসিত বিষয় উপস্থিত হইলে মানসিক জপ 

দ্বারা মনকে বশবত্তী রাখা যাঃতে পারে। বস্ততঃ নন্শিক্ষা বিষয়ে মানসিক 

জপের মত মহোপকারী বিষয় আর কিছুই নাই। ধর্কছু দিন চেষ্টা করতঃ 

অভ্যাস করিলে মানসিক "জপ প্রকৃতিগত হইয়া পড়ে তখন যে কোন 

অবস্তাতে থে কোন স্থানে থাকিয়া ও মন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে । 

মনকে স্বশির্গিত করিতে হইলে অভ্যাস দরকার, কাঙ্ করা দরকার, 
কেবল বুদ্ধ পরামশ পাকাইলে কোন ফল হয় না। 

ঘ্বাদণ পরিজুচ্ছদ | 
বিব।হু বিভ্রাট । 

হিন্দু সসাজে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়ার মার এক কারণ বিবাহ 

বিভ্রাট । রঙ্গমঞ্চে বে “বিবাহ বিভ্রান্টরের”? অভিনর হর আমর। শুধু তাহার 

কথ! বলিতেছি না; আমাদের বিখাঁহ বিভ্রাট--আর ও বিস্তৃত। সামা- 

জিক নিয়ম পদ্ধতির প্ররুত উদ্দেশ্য হৃদরঙ্গম করিতে না পারিয়।, অথবা 

স্বেচ্ছাপূর্বক এঁ সকল নিয়মের পরিণতি ঘটাইয়া অল্প বুদ্ধি কলির লোক 

সমাজের যেকি ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন স্তুরিয়াছে বা করিতেছে এন্থলে 

আমরা তাহারই আলোচনা করিব। বিবাহ পদ্ধতির মুখ্য উদ্দেশ্ঠ বিস্মৃত 

হওয়াতে সমাজে লোক সংখ্য। যে বুদ্ধি হইতে পারে নাই এস্থলে তাহাই 
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প্রমাণিত হইবে। বিবাহ পদ্ধতির আলোচনা এস্থলে আমর! করিব না; 

সময় হইলে চেষ্টা .করিয় দেখিব। 

হিন্দু সমাজে অনেক অবিবাহিত পুরুষ দেখ! বায । ব্রাহ্ধণ প্রভৃতি 

সুসভ্য উচ্চশ্রেণীতেও এই প্রকার অবিবাহিতের অভাব নাই। বর্তমান 

সময় যগ্ঘপি উপযুক্ত বয়সে প্রায় সকল:.পুরুষই বিবাহ করিতেছে তবু 
সমাজে অবিবাহিতের সংখ্যা কম নহে। ২০1৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই 
প্রকার বৃদ্ধ কুমার খুব বেশী ছিল। প্রায় প্রত্োক গ্রামেই এই প্রকার 

লোক ছিল বলিয়া জানা বায়। এই ভাবে কৌমার্ধা ব্রত অবলম্বন করার 
একমাত্র কারণ যে ব্রহ্মচ্য তাহ! খুব কম স্থলেই সত্য । নান! প্রকার 

দায়ে পড়িয়াই অনেক ভদ্রলোককে এই ব্রত অবলম্বন করিতে হইত। 

অনেকে আর্থিক অবস্থার শৌোচনীয়ত্ব হেতু বিবাহ করিতে অসমর্থ হইত 

শুধু তাহাই নহে উপুক্ত ঘরে দন্বন্ধ না হওয়াতেও অনেকে বিবাহ করিতে 

পারে নাই । বিবাহ না! করিয়া বংশ লোপ করিতেও "অনেকে প্রস্তৃত 

ছিল,তবু বিবাহ করিয়া কুগ্গ নষ্ট করিতেন না। এই সব কারণে 
অনেক পরিবারই একখারে লোপ পাইয়াছে। 

কেবল পুরুষ মহলেই যে এ দুর্দশ1 ঘটিত তাহা নহে। উপধুক্ত 

পাত্রের অভাবে অনেক শ্রীমতীকে ও কুমারী অবস্থায় থাকিতে হইত। 

এই ব্রতখান৷ কুলীন ব্রাঙ্ষণ সনাঁজে খুব বেণী পরিমাঁণেই ছিল। প্রায় 

প্রত্যেক পরিবারেই ৩০৪ বৎসরের, বা ততোঁধিকও, “থুকীরা 

'অবিবাহিভাবস্থায় থাকিয়া পিতার কুল মর্যাদা বাঁড়াইত। এখনও বয়স্থা 

“মাইবুড়” মেরের অভাঁন নাই। কুলীন সমাজের বিবাহ বিভ্রাট সম্বন্ধে 

বিশেষ কিছু বলা নিশ্রয়োঙ্ঈনঞ্মনে করি। কুলীনকাও এদেশে সকলেই 
জানে: একদিগে বহু বিবাহ, 'অপরদিগে বিবাহ ন। হওর! প্রতি 

অশাস্ত্রো্ত এবং অসামাজিক কার্য্যাবলী দ্বারা সমান্দের ষে ভয়ঙ্কর অনিষ্ঠ, 

ক 
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বিশেষতঃখলোক বৃদ্ধির বাধা,* হইতেছে তাহা! বোধ গুয় কাহাকেও বলিয়া 

দিতে হইবে না। শাস্ত্রের নামে লোকে কি প্রকার অশান্োক্ত কাধ্য 

করিতেছে, ধর্মের নামে কি প্রকার অধন্ম কর্বরতেছে, বিবীহ পদ্ধতিতে 

আমর! তাহ! বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব । এই স্থলে এইমাত্র বলা 

যাইতে পারে যে অশীস্ত্রীয় নিয়ম লোক তদ্ধির গুরুতর অন্তরায় হইয়। 

সমাজকে ভয়ঙ্কর রূপে কলুষিত করিতেছে । 

আর এক কাণ্ড বৈজ্বাগী সদাজে। "আমরা পূর্বে মনে করিতাম যে, 
সংসারে যাহাদের আশক্তি নাই, যাহারা সংসারের অনুরাগ পরিত্যাগ 

করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহারাই বৈরাগী । কিগ্তু এখন দেখিতেছি তাহ! 

নহে; বর্তমান সময় তাহাদের অবস্থা যে প্রকার দাড়াইয়াছে তাহা 

ভাবিতে গেলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয । এখন বৈরাগীদিগের আচরণ 

হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কুবিষয়ে ঘাহাদের অনুরাগ “আছে তাহারাই 
বৈরাগী, (বৈ শব্দ নিশ্চয়ার্থক, রাগী মর্থ-_কামনাতে যাহার রাগ বা 

মন্তরাগ আছে )। এই বৈরাগী সমাজ বদি রীতিমত সংসার 'আগ্রম 

গ্রহণ করিত তবে সমাজের যথেষ্ট উপকার হইত। 

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
ধন্ম বিপ্লব | 

হিন্দ সমাজে লোকক্ষয়ের মার এক, কারণ ধর্মবিগব বা সামাজিক 

বিপ্রব। অন্প দিনের কথা নহে, দই এক শতীন্্ীর কথা নভে, ৮৯ শত 

বৎসর পর্যান্ত হিন্দ্ধর্মের উপর “ম্নানক অন্যাচার চলিয়া আমসিভেছে। 
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শুধু গ্রলোভনে নহে, শুধু স্তোকবাক্যে নহে, শুধু শাস্ত্রের কুব্যাখ্য। দ্বার! 

নহে, শুধু সামাজিক নিয়মের ভঙ্গ দ্বারা নহে, শুধু সমাজের প্রতি অযথা 

গালি বর্ষণ বারা নহে, শুধু বোকা সাজাইয়া নহে,শুধু কুশিক্ষার ফলে নহে, 
শুধু স্থুশিক্ষার অভাবে নহে, ভীষণ অত্যাচার দ্বার, জোর করিয়া, মার- 
পিট করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া, অস্ত্রের ভয় দর্শাইয়া, প্রাণনাশের আশঙ্কা 

দেখাইয়। পধ্যস্ত হিনদুধন্মীবলম্বীদিগকে জাতিচ্যুত করা হইস্সাছে, ধর্মুচ্যুত 
কর! হইয়াছে, দেশত্যাগী করা হইয়াছে, বনুবাসী কর। হইয়াছে । কি 
ভয়াঙ্কর দিন 

সত্য বটে, ইংরেজ রাজত্বে অত্যাচার হয় নাই | কিন্ক ধন্মব্যবসায়ী 

মিসনারীগণ হিন্দূ্দগকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য যত রকম উপায় হইতে 

পারে, তৎসমস্তই অবলম্বন করিয়াছে । এই ব্ষিয়ে তাহার! বড়ই ফন্দি- 

বাজ । তাহার্দের অবলঘ্বিত ফন্দিগুলির মধ্যে একটিই প্রধান এবং উল্লেখ 

যোগ্য । তাহার! সর্বদাই বুঝাইয়াছে “এ দেশ ঘোরতর অন্ধকারে পতিত 

রহিয়াছে, এ দেশী লোক নিতান্ত বোক! কাগুজ্ঞান বিবজ্জিত, এ দেশের 

শাস্সগ্রন্থাদি সমস্তই ভ্রান্তি-পুর্ণ ৷ * এদেশে বিজ্ঞান দর্শন জ্যোতিষ গণিত 

গ্রভৃতি কিছুই ছিল না । এই সব বিষয় শিখিতে হইলে, জ্ঞানলাভ করিতে 

হইলে, তাহাদের সহিত আলোকে যাঁওয়া কর্তব্য” । তাহার এদেশীয় 

মনুষ্যগণকে বেশ বুঝাইয়। ছিল যে হিন্দুধন্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধন্ম্ 

অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য | তাহীহইলে মুক্তি একবারে হাতে হাতে 

আসিয়৷ পড়িবে। কাধ্যতঃও তাহাই ঘটিয়াছে,কত অসংখ্য নরনারী সনাতন 

ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াগিয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা কষ্টকর | 

গ্রামকে গ্রাম, পল্লীকে পল্লী, সমাজকে সমাজ, পরিবারকে পরিবার, স্বধর্্ম 

পরিত্যাগ করিয়া একবাসে “আলোকে” চলিয়া গিয়াছে । কেহ কেহ 

আলোর অঞ্ধেষণে যাইয়। কেবল অন্ধকার দেখিয়াই ফিরিয়৷ আসিয়াছে , 
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সার যাহার! চক্ষৃহীন অন্ধবৎ হ্রাহারা আলোর আশাশ্তেই রহিয়। গেছে_- 

অন্ধ কার €তে৷ তাহাদের চিরকালই । 

এই প্রকারে হিন্দু সমাঞ্জের বহু সংখাক নাক ক্ষরপ্রার্ধ হইয়াছে । 
ধর্মচ্যুত এবং সমাজচ্যুত হিন্দুগখের দ্বারা কত না জাতীর পুষ্টি সাধিত 
হইত | | 

হ্বখের কথ এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছেঞ। এখন লোকে বেশ 

বুঝিতে পারিরাছে যে ক্িদুরর ঘরে থাকিরী যেনন মালে। দেখা ঘাইতে 

পারে, তেমন মার কোথাও গেলে দেখা নায় না। এদিকে “কুনংঙ্কারের” 

কল্পিত পর্দাটাও কাটির1 গিয়াছে | যাহা হউর্ক এখন বৎসরে ২।১টা 

লোক ধর্মচ্যুত হয় কি না সন্দেহ । ধণ্ম বিবয়ক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে 
ধর্মের অন্থুরাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে-ধন্মের কাজ ধন্মই করে । 

এই, *্ধন্ম বিপ্লবের কালে এ দেশী লোক কতকট। অকন্মণ্যতার 
পরিচয় দিয়াছে | ধন্মচ্যত লৌকদিগকে রক্ষা করিতে অনেক সময়ই 

চেষ্ট। করা হয় নাই | তখন বাঁহষার ন্তিটাই সমাজে খুব প্রবল ছিল। 

বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে সমাজে নেওয়ার জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই | 

ধন্মের নিরম ঞজ্বন করির| সামাজিক নিরমের প্রাতহ তথন বিশেষ লক্ষ 

রাখা হইত ॥ ভখন মাতাপিতা পুত্রন্নেহে জলাঞ্জলী দিয়াছেন, জ্ঞাতি 

কুটু্থ সম্পর্ক পরিহ্যাগ করিয়াছেন, বন্ধু বান্ধব সঙ্গদয়ত৷ বিসঙ্জন করিয়া- 

ছেন 1! ইহাকে ধর্মের অনুরাগ বলিয়া ভূবসী প্রশংসা করিব, না, সাদা 

জিক নিয়ন ঝাঁলয়া কিঞ্চিৎ নিন্দ| কার তাহা ঠিক করিতে পার না। 

বাস্তাবক এখন আমরা যেমন সহজে সমালোচনা করিতেছি তখন কর্তব্য 

ঠিক কর। বোধ হয় তত সহঞ্জ ছিল ন্া। সেই বিপথে : নয় মাযা- 

বন্ধন-চ্ছেদ ন| করিলে, নি্নমের প্রতি, আচার ব্যবহারের £তি তক্ষদৃষ্টি 

না৷ থাকিলে মূর্খতাজ্ঞাপক “আলো! অন্ধকারের” রা কে 
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জানিত, হিন্দুর নাম' দ্বে ধরাপৃষ্ঠ হইতে একবারে চলিয়া না,যাইজ ? 
বাস্তবিক বিপ্লবকালে নিয়মের কঠোর্তাই স্বাতন্ত্য রক্ষা করিবার প্রধান 

উপায়। 

উপরে আমর! যে অকন্মণ্যতার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা 

সর্বথ। ঠিক নহে। সমাজকে রক্ষ/ করিবার জন্য, স্বাতন্থ্য রক্ষা 
করিবার গন্য, ধর্মোন্দেশে অনেক মহাত্মাই প্রাণপন চে্। করিরাছেন। 
চতুর্দশ শতাব্দীতে ভগখদবতখর শ্রীচ্তৈন্য দেব বৈষ্ণব ধশ্মের বিশ্ব 
প্রেমিকত্ব ভাবে দেশ: উন্মত্ত করর। ধর্ম ঠিক রাখেন। তৎকালে 

তিনি অবতীর্ণ না হইলে 'হন্দুর সংখ্যা কত যে হাস হইত তাহা কে 

বলিবে? উনবিংশ শতাব্দীতে মহাত্সা রাজ! রামমোহন রায় কিন! 

করিয়াছেন? তংকালে তিনি জন্মগ্রহণ না! করিলে দেশের অবস্থা যে 

আরও কত ভাঁষণ মুন্তি পরিগ্রহ করিত তাহা কে ভাবিয়', দেখে? 
হিন্দু ধর্ম ইহার নিকট যথেষ্ট খণী। 

গতন্ত শোচন! নান্তি। যাহা হওয়ার তাহা তো হইয়! গিয়াছে, 

সে সময় আর ফিরিয়া আসবে না। এখন আলোচ্য বর্তমানের 
কর্তব্য কি? গত সময়ের অভিভ্ঞতালন্ধ জ্ঞানের দ্বারা দূরবর্তী 
ভবিধ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাঁখর1 বর্মানের কর্তব্য স্থির করা উচিত 

নয়কি? অতাতের সংবাদ জানি, শুনি, বুঝি বেশ, ভবিষ্যতের চিন্ত। 

নাই, বর্তমানে নিম্পন্দমভাবে বাসরা আছি * এইটা বোকামী নয়কি? 

যাহারা ধর্মচত হইয়াছে, যাহারা সমাজচ্যুত হইয়াছে তাহাদের জন্য 
আমাদের কোন কর্তব্য নাই কি? কক্পবৃক্ষের স্তায় বাঞ্চিত ফলএ্রদ, 

বিশেষণবিগহিত হিন্দুধশ্ম এ সম্বঞ্ধে কোন উপদেশ দেয় নাই কি? কোন 
পথ করিয়। যায় নাই কি? আমরা না জানিতে পারি, আমরা অজ্ঞ 

হইতে পার কিন্তু অনুসন্ধান করিতে কোনও আপত্তির কারণ নাই । 
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আমাদের বক্তব্য বা জিজ্ঞান্ ধরম্যুত এবং মাজত ব্যক্তিদিগকে 
যথাস্থানে নেওয়া যাইতে পারে কিনা? শাস্ত্রে এ প্রকার ব্যবস্থ। 

আছে কিনা? আমাদের এই কথাটা অনেকের নিকটই নুতন এবং 
আজকবি বলিয়। বোধ হইবে; তাহা হওয়ারও কণা; অচিস্তিতপূর্বর 

বিষয়ে এ প্রকার হইয়াই থাকে । সম্প্রতি বিদেশ যাত্রীদিগকে সমাজে 

নেওয় সম্বন্ধে দেশে বেশ একটু গণ্ডগোল চলিতেছে । প্রথম অবস্থায় 

ইহা নিয়। দ্লাদলি লাকালাফি কম হয় হর নাই ।* এইক্ষণ সে আৌতে 

মন্দা পড়িয়াছে। সখের কথা বটে। পিদেশাগ ব্যক্তি দগকে সমাজে 

নেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা কালেই আমরা শুনিয়াছি তৎসম্বন্ধে নাকি 

কোন শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা নাই । অগত্যা কোথাও ৰা “বিছুষং পরামর্শঃ” 

মতে, কোথাও বা বিগ্তাশিক্ষার প্রতিপ্রসব দর্শাইয়া বিদেশাগত 

ঞনগণ গতি করুণ। প্রকাশ করা চারা এবমুদ্, যেন কেন 

প্রকারেন্ধ কাধ্যসিদ্ধিবিদীয়তে ; কাজ হইলেই ই হটল। কিন্তু স্পইতঃ 

শান্্কে লঙ্ঘন করা অপেক্ষ।, শান্ধকে মবানিত করা অপেক্ষ।, অকপট 

মনে শান্তর আলোচন। করা নঙ্গত নয় কি? 

বর্তমান সময় আমাদের বক্তব্য শুধু বিদেশাগত ব্যক্তিদিগকে নিয় 

নহে । আমরা মাত্রাটা কিছু বাড়াঈয়া ফেলিয়াছি। যাহারা হিন্দুধন্্ম পরি- 

ত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ধে দীক্ষিত হইয়াছে আমাদের বক্তব্য তাহাদিগকে 

নিরাই । বিশ্ময়বিমুঢ়ু ভীতচিত ভাবে কথাটা। মুখ ফুটিরা না বলিয়া 
পারিলাম না “ইহাদিগকে সমাছে গ্রহণ করিতে কোন বিধি 

আছে কি? সমাজে লোক সথ্যা কিয় যাওয়ার ইহা যে একটা 

প্রধান কারণ। ধর্মচ্যুতির বা সনাজচাতির ব্যারামে অনেক লোককে 

যে ক্ষর করিরাছে। 'আর এ কথাঞহিন্ুধর্ম্ের উপরেই যত উৎপাত 

অন্ত কোন সমাজ এই ভাবে ত্রাস পায় নাই; পাইলেও অতি সামান্ত 
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মাত্রায় যাহা উল্লেখের যোগ্য নহে। কিন্ত হিন্দু সমাজের মাত্রা অত্যন্ত 

বেনী। বিধন্ষীদিগের যত আক্রমণ অত্যাচার কেবল হিন্দুধন্মেরই 
উপরে। দুষ্ট চোর শিষ্ট লোকের বাড়ীতেই প্রবেশ করে কারণ 

সেখানেই তাহার বিশেষ স্থুবিধা। 
বিধশ্ষিগণের আর একটা বেশ হ্ছবিধা আছে। তাহারা জানে, 

আমরাও জানিয়! আসিয়াছি, শুনিয়া আসিতেছি, দুঃখের বিষয় দেখিয়া 

আমিতে পারি নাহ,4-ষে হিন্দুরা ধর্মচ্যুত ব্যক্তিকে কিছুতেই গ্রহণ 
করিবে না। যে একবার বাহির হইয়া যায় সে।“আজও গেছে কালও 

গেছে।” হিন্দুদিগের এই নিয়মটা বিধন্মীদিগকে বেশ স্থবিধা করিয়া 
দিয়াছে। তাহারা একবার যদি একজনকে হিন্দু সমাজের বাহিরে 

নিতে পারিয়াছে তবে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্ত আর পাহাড়াদারী 

করিতে হয় নাই,। হিন্দুব বহিষ্করণ নীতিই বিনা পারিশ্রমিকে তাহাদের 

পাহাড়াদ্দাড়ীর কার্ধা করিয়াছে, এখনও করিতেছে । বিধশ্দীদিগকে 
এই প্রকার সুযোগ দেওয়াটা ঠিক হইয়াছে কি? এখনই বা! তাহাদিগকে 

সে সুযোগ দেওয়া হইতেছে বেন? 

অনেকেই ন! বুঝিতে পারিয়। ধন্ম ত্যাগ করে, অনেকেই প্রলোভনের 

আপাতমধুর রস আস্বাদন করিয়া ধন্মচযুত হয়, অনেকেই দায়ে পড়িয়া 
অনিচ্ছায় ধন্ম ত্যাগ করে, কিন্কু যখন তাহারা বুঝিতে পারে, খন 

তাহার। আত্মরত দোষ হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, যখন কৃতকাধ্যের 

দরুণ তাহাদের মনে ধিক্কার উপস্থিত হয়, তখন, জ্ঞানের বিকাশ 

কালে, অনুতাপের বুশ্চিক দংশনে দেহপ্রাণ জজ্জরিত হইয়া স্বধন্থে 

ফিরিয়া আসিতে একান্ত ইচ্ছুক হয়| ধর্োম্মুৃখিনী সেই প্রবলা বাসনাকে 
পুর্ণ করা কর্তব্য নহে কি? অন্্তাপই প্রারশ্চিন্ত নয় কি? লৌকিক 

প্রায়শ্চিন্ত অপেক্ষা অনুতাপের প্রায়শ্চিত্ত অধিকতর ফল প্রদ নহে কি? 
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ইনা আত্মশ্তদ্ধির প্রধান এবং প্রথ্নম উপকরণ নয় কি?, অন্ুতাপবিহীন 

হৃদয়ে লোক দেখান প্রায়শ্চিত্ত করিলে বিশেষ কোণ ফল লাভ আছে 

কি? শান্ত্রকারগণ কি বলিয়াছেন? 

যাহাদের হৃদয়ে ধর্মের জন্য প্রবল! বাসনা উদ্বেলিত হইয়া উঠে 

তাহাদিগকে সমাজে নিতে শ্রাপত্তির কারণ কি? বরং এপ্রকার ধর্ম প্রাণ 

লোককে গ্রহণ না করিলে আরও অধিকতর নিষ্ট সংঘটিত হয় 
স্বফলের পরিবর্তে কুফল আসিয়! উপস্থিত হর 1, দৃটান্তস্থলে কাঁলাপাভাড়ের 

নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । তাহার নাম এদেশে অনেকেই 

জানে, আবালবৃদ্ধৰণিতা সকলের মুখেই কালাপধহাঁড়ের ভীতিব্যঞ্জক 

নাম শুনা যায়) তাহার জীবনীও ভরত অনেকেই জানেন ন্তবু 
আবশ্যক বোধে এরস্থলে সংক্ষেপে তাহারছ্উল্লেখ করিলাম । 

কালাপাহাড়ের প্রকৃত নাম কালাটাদ রার, সে বারেন্দর শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ। 

বাজনাহী জেলার অন্তর্গত খান্দা থানার অধীন বীরজা'ওন গ্রামে ভাহার 

জন্ম হয়। কালাটাদ বাঙ্গলা ৪ পারসি ভাষায় গপপ্ডিত ছিল , সেখব 

বলবান এবং অস্্চালনে ৪ অঙগাোহনে বিশেষ পট ছিল | বিবাতিত 

হওয়ার দুই বৎসর পরে গৌড় সম্রাটের অদ্লীনে সে স্টৌোছদারের কার্ধো 

নিযুক্ত হয়। এই সময়ে সে সমাট কন্যার.কৃুনজরে বা “শ্রনজরে* 

পতিত ভয়; সম্রাট কন্যা তাল্ভীকে পন্িিত্বে ববণ করিল। নিনান্ 

অনিচ্ছা সত্ব কালার্টাদকে 'এই শা করিতে হইয়াছিল । কিন্তু 

তখনও সে মুললমান ধর্মে দীর্গিত হয় নাই । সে সঘ্রাট কন্যাকে 

পরিত্যাগ করতঃ প্রায়শ্চিন্ত করিয়া সনাজে উঠিতে দৃঢসন্কল্প £তউল । 
ধর্মের গতি ভাহার স্বাভাবিক আকর্ষণের কিছু মাত্র বাণিক্ম* 

ঘটে নাই । ন্ত্যাচার অবিচার বহিদদেশের পরিবর্তন ঘটাইতে পাপে 

সত্য, কিন্ত মনস্বীব মনের কোন প্রকার বিপধ্যয় কলি পারে লা। 
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বরঞ্চ, বাক্রুদ্ধ ব্যক্তির মন যেমন ক্লুমশঃই ভাবস্ফীত হইতে থাকে 
অত্যাচারে মনম্বীর অবস্থাও তাহাই করে। ধর্মের টান কি তেজিয়ান ! 

জাতিচাঞ্ভ কালাটাদ ,রাজার প্রদত্ত .ভোগৈশ্বধ্যের মায়ামমতা পরিত্যাগ 
করিয়া সমাজে উঠিতে সচেষ্ট হইল। সে স্বজাতির নিকট কৃত 

পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান চাহিল, ব্রাহ্গণ পণ্ডিতার্ঈগের দ্বারে দ্বারে 

ঘুড়িল; কিন্তু সর্ব বৃথা; সে ব্যবস্থা পাইল না, সমাজে উঠিতে 

পারিল না; বঙ্গদেশে হনৈরান্তজ্ঞাপক উত্তরেই তাহাকে আপ্যায়িত 

হইতে হইল। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কেহই তাহার) বিনীত প্রার্থনায় কর্ণ, 

পাত করিল না। ০কালাাদ তখনও দৃঢ়, তখনও অবিচলিত চিত্ত; 

ধর্মের তাড়নায় অবশেষে সে পুরীধাম যাত্রা করিল) বুকভরা আশা যে, 
সেখানে গেলে তাহার কা্্যসিদ্ধি হইবে। ৬জগন্নাথ দেবের নিকর্ট 

অনাহার অনিন্দ্রা় কালাটাদ. সাত দিন অতিবাহিত করিল, কিন্তু কেহই 

তাহার প্রতি সদর হইল না, অধিকন্থ পাগ্ডাগণ তাহাকে অযথা তিরফার ও 

গালি বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন কালাটাদ নিরাশ হইল; এজন্মের 

মত তাহাকে ধন্মের মায়া, সমাজের মায়া, জাতির মারা, দেশের মায়া, 

বন্ধুবান্ধব জ্ঞাতি কুটুম্বের মায়! পরিত্যাগ করিতে হইল। যখন সে নিশ্চয় 

জানিল যে ধর্ম রক্ষকদিগের সহি * বন্ধু ব্যবহারে তাহার মুক্তি হইবে না, 

তখন সে ধন্মের সহিত শক্রতা করিতে মনস্থ করিল; হিরগ্কশিপু 

কংশের ন্যাস্ব ধর্ম দ্বেবী হইয়। সে মুক্তিলাভ করিতে কৃতসংকল্প হল । 

ধন্মের ইঙ্গিতে, জগন্নাথ দেবের আদেশে প্রার্থিত বরের ফলম্বরূপে 

কাল! পাহাড় শক্রভাব অবলম্বন করিল। দীনহীনের সক্'ণ প্রার্থনা 

ক্ষমতা সত্দে পূর্ণ না হইলে যে কি ফল দাড়ায়, ন্যায় বিচারেৰ অভাবে যে 
অন্যায়ের সৃষ্টি হয়, ধর্মের ম্য্যাদা হানিতে ষেকি ছুর্দিশা ঘটে, “ধর্ম্স্ত 

নুন! গতি” না বুবিতে পারিলে ধন্মোপদেষ্টার ব! ধর্থশান্ত্রজ্ের যে কি 
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দূ] ঘটে, পতিতপাবন নাম নিরর্থক ব্যবহৃত হইলে যে কি অনর্থ উৎপন্ন 

ছয়, ধর্মের অবমানন। করিয়া সামাজিক নিরমে আশক্তির যে বিষময় ফল, 

তৎসমস্তই কালাপাহাড়ের চরিত্রচিত্রে যুগপংদৃষ্ট হজ্জ। ধর্মের অবমান 
হষ্টলে ধর্ম সেখানে থাকিবে কেন? তাই ধর্মেরই আর্দেশে কালাপাহাড় 

ধর্ম ধবজ। সকল বিধ্বস্ত করিতে আরম্ভ করিল: পুরীধাম হইতে আরস্ত 

করিরা কামাখ্যা পর্যন্ত বিস্কৃত ভূখণ্ডের কত দেবালয়, কত দেবমন্দির 

কালাপাহাড়ের কঠোর হস্তে ধৃলিন্তাৎ হইল ।« ধঙ্ধের জনা উন্মও প্রাণ 
খন ভয়ঙ্কর ধন্দছ্েষী হইল। লোক শিক্ষার্থ ভগবানের ইহাঁও এক 

গ.কা'র ইঙ্গিত বা ইচ্ছা । “যোগ্য পাত্রে অনাদর কদ্দিলে বিস্তর" এরূপ 

ঘটিবে না কেন? 

নুতন পাঠকদিগের অবগতির জন্য কালাপাহাড়ের বিবরণ আরও 

একটু লিখিত্রে হইল । ভারতে এমন স্থান নাই বে খানে 'ালাপাহাড় 
হিন্দুর অনিষ্ট কবে নাই। কালাপাহাড় জোর করিরা পাণ্ডা এবং 

অপরাপর বহু সংখ্যক হিন্দুকে মুদলদান ধন্মে দীক্ষিভ করিয়াছে । এক 

মাত্র কালাপাাড় হিন্দুর বে পরিমান আনষ্ট করিয়াছে বোধ হর 

সমস্ত মুসলমানের কৃত অত্যাচার ভাহার সমান হইবে না। 

কালাপাহাড় ৬কাশী ধামের প্রতিও কন অত্যাচার করে নাই। 
কাশীর বহু সংখ্যক নদদিরঈ ভ।হার অস্যাচার সহ করি না পারি 

ভূতলশারী হইরাছিল। এই সমরে কালাপাহাডড়ের অন্ুচগবর্গ কাণী- 
বাসীনী তাহার এক মাতুলানীর উপর অতাগার করিয়। তাহার ধন 

নষ্ট করে। নাতুলানী ঘ্বণার দুঃখে ক্রোধে রোদন করিতে করিতে 

ভাগনেয়ের নিকট উপস্থিত গইরা তাহাকে বথেষ্ট তিরঙ্কার করে £বং 

তাহারই সাক্ষাতে আন্মহত্যা করে। কালাপাহাড় স্বচক্ষে এই 
শোচনীয় ঘটনা দর্শন করিরা তত্ক্ষনাৎ অতাঁচার বন্ধ করে; এবং দে ৬] ৮৬৮ 
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রাত্রিতেই কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইয়। যায় আর কেহই তাহার কোন 

অনুসন্ধান পায় নাই। ভীষণ অত্যাচারী ছিল বলিয়াই ““ফালা্টাদ রায় 
কালাপাহাড়” নামে বিখ্যাত হইয়াছিল । 

যাহা হউক যোগ্যব্যক্তিকে সমাজে না নেওয়ার ফল যে কি হয় তাহা, 
দেখাইবার জন্যই কালাপাহাড়ের অধতারনা। সমাজে নেওয়া, না 

নেওয়া সামাজিক লোকদিগের ইচ্ছা ব৷ অনিচ্ছা॥ একত্র খাওয়! বসা করা 

না করা কুট্ম্বগণের অনুগ্রহ বা নিগ্রহ, আস্মীয় বন্ধুবান্ধবের বান্ধবতা বা 

ক্রতা,কিন্ত পতিতপাবনের অজম্্ দয়া স্রোতে অসার যুক্তি তর্কের বালুকা 

বন্ধন টিকে “কাথায়? যবন হরিদাসের কি হইল? চৈতত্তর্দেব তাহাকে 

পরিতাগ করিয়াছিলেন কি? না, তাহাকে গ্রহণ করাতে চৈতন্যদেবের 

দেবত্বের হ্রাস হইয়াছে ? চৈতন্তের সমাজ বন্ধ করিবার জন্য কত ধুরন্ধর 

জলের রজ্জু দৃঢরূপে প্রস্তুত করিয়াছিল, মুহুপ্তপরে সব শূণ্য, পব শৃণ্য, ফলে 

কেবল লজ্জার কটু আম মাথা। 

স্ধু হরিদাস,কেন? টৈতন্য অবতারে এই প্রকার অনেক যবনই 

চর হুইয়াছে। জাত্যন্তরিত বহুদংখ্যক লোকই হিন্দু ধর্শে পুনরানীত 

হইয়াছিল । এই এ্রকার ঘটনার অভাব নাই ; রামরূশে বিভীবণ,কষ্ণরূপে 

কুজী, ব্যাসরূপে রত্বাকর, নিতান্ত আধুনিক বিবেকানন্দ রূপে থ্েতকায় 
নরনারীগণ, পতিত উদ্ধারের দৃষ্টান্ত নহে কি? আদাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে 
আর কহ দৃষ্টান্ত দেখাইব? 

বস্মভাবের গতিরোধ করিতে যাওয়া মূর্খতা; পুণোর পরিবর্তে 
তাহাতে পাপই সন্ভবে। বিরুদ্ধ চেষ্টা করাও কর্তব্য নহে, কৃতকাধ্যত। 

অসম্ভব। প্রহ্লাদের হরিনাম ছাড়াইতে হিরন্মকশ্শিপুর অসীম ক্ষমতা 

সমর্থ হইয়াছিল কি? তাহার দর্প একবায়ে খর্ব । স্থুরথ রাজাই বরং 

ভাল কাজ করিয়াছিলেন ; পুত্র মুখে হুর্গানাম শুনিয়া এবং শিখিয়। সব 
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।বণদ কাটাইয়! দিলেন; “মধুর ছুর্জানীমের” আন্বাদনে “বিষম বিপদে" 

উত্তীর্ণ হইলেন। ধন্মের মহিমা এমনই বটে। 

এত কথাতো (লিখিলাম কিন্তু বলি কাহাকে ? লিম্তাস। করি কাহাকে? 

উত্তর দিবে কে? সদয়ভীবে মনের আশা কে নিটাইবে? পুস্তকাকারে 

যখন লিখিরাছি তখনই জিজ্ঞাসার কাজ হইয়া [গয়াছে ; কলিকাতার 

সহরে যেমন অনির্দিষ্ট জনগণকে বিজ্ঞাপন বিমি করা হর, তদহ্পারে 

ধিনিই দোকানে আসেন তাহারই আবশ্তক অশ্ুছ বলির প্রমাণিত হর, 

ঠিক সেই প্রকার শিক্ষিত সমাজের বিস্তৃত সহরে লেখার বিজ্ঞাপন বিলি 
করিলাম, আবধশাক বোধে যি'নই সারা দিবেন বুঝিতত হইবে তীহারই 

দরকার আছে। কিন্তু তবু মনে মানতেছে না; “মন্দার বাজারে” 

পাছে বদি খরিদদার নাই জুটে__তাই বিশেষ অন্থুরোধ, বিশেষ বিজ্ঞাপন । 

যথাবিহিত নমস্কার পূর্বক-_ত্রাঙ্গণ সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, শান্তর 

আলোচক, সমাজের কর্তা, ভূদেব ব্রাঙ্ষণকে জিজ্ঞাস করিতেছি, যাস্কাদের 

শিক্ষা দীক্ষার উপর সমগ্র হিন্দু সমাজের মঙ্গলামঙ্গল, উন্নত্যবনতি নির্ভর 

করিতেছে সেই ব্রাহ্মণ সমাজকে জিজ্ঞাস! করিতেছি | শাস্জ্ঞ, শাস্া- 

লোচক, শাস্ত্রের জটিল ভাবোদ্ধারক পণ্ডিত সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 

যাহাদের সামান্ঠ ভ্রান্তিতে সমাজের ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সম্ভাবনা সেই পণিত 

সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাদের দেশকাল পাত্রান্ুযায়ী ব্যবস্থার 

প্রতি সমগ্র হিন্দু সমাজের আস্থা আছে সেই পণ্ডিত, সমাজকে জিজ্ঞাস। 

করিতেছি, আমরা নবদ্বীপ সমাজকে জিজ্ঞাস করিতেছি, পুর্ধ-বঙ্গের 
সারম্বত সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কলিকাতার ব্রাঙ্গণ সভাকে 

জিজ্ঞাসা করিতেছি, এমন কি আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাত অপর ব্রাহ্মণ 

পণ্তিত সমাজকেও জিজ্ঞাসা করিতেছি, এ বিষ তাহাদের কোন 
কর্তব্য আছে কিনা? শাস্ত্রীয় যুক্তি ব্যবস্থা আছে কিনা? এক 
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কথায় জাতিভ্রষ্ট ব্যক্তিদ্দিগকে সমাজে নেওয়ার কোন উপায় তাহারা 
করিতে পারেন কিনা? আমাদের বিনীত প্রার্থনা, ব্যক্তিগত স্বার্থ 

দ্বেষ মান অভিমানেরদিগে না চাহিয়া! সমাজের মঙ্গলার্থ, দেশের 
কল্যানার্থ, ধর্মের শুভার্থ, তাহার। এ বিষয়ে আলোচন। করিতে পারেন 

কিনা? আমাদের অবোধ মনকে প্রবোধ দেওরার জন্ত হা, না 
একটা উত্তরে আশায় বসিয়া রহিলাম। 

শুধু এই নহে? শুধু ব্রাহ্মণ সমাজকে নহে; আমরা অন্যান্ট 
সমাজকেও এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে সক্ষম । আমর! জিজ্ঞাস করিতে 

সক্ষম, কারণ মুখ আমাদের নিজ স্থায়ত্ত শাসনের অধিকারে, ইহাতে 

বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কাহারও নাই-অন্ততঃ সামাজিক বিষয়ে । 

আর অপর সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি, কারণ তাহার! হিন্দু 
সমাজের অন্তর্গত, সমাজের স্বার্থের সহিত ভাহাদের স্বার্থ ও বিজড়িত; 

জোকক্ষয়ে, ধন্মনাশে, "অবস্থা বিপর্যার়ে সকলেই ক্ষুপ্নমন, সকলেই 

ভীতচিত, সকলে চিন্টিত্বহ্থদয়। তাই সকাভরে জিজ্ঞাসা করিতেছি, 

বৈগ্য, কাযস্ক, ক্ষত্রিয়, শুদ্র যে কোন হিন্দু সমাজকে জিজ্ঞাসা করিতেছি 

জাতিভ্রষ্ট লোকদ্িগকে সমাজে নেওয়া সম্বন্ধে তাখাদের মতাঁদত কি? 

হিন্দুর স্বার্থ রক্ষার্থ মতামত কাশ করিতে তাহারও সক্ষম, শুধু 
স্মরণার্থই ইহা উল্লেখ করিলাম। যুক্তি সঙ্গত কথা বক্তার জাতিবর্ণ 
বিচার 1 করিয়াও গ্রাহহ হইতে পারে; তাহা হুইয়াও থাকে। 

দেবাচ্চনার জন্ত ভগবদ্ভন্ত সকল পুষ্পই আহরণ করে, তাহার 

জন্মস্থান বাগিচাই হউক বা জঙ্গলাই হউক। 

আর এক কথা, কীদি-কাহার জন্ত ? বলি কাহার জন্ঠ ? এইটাও 

বুঝ দরকার । ফাহাদের জন্য বলা! হইতেছে তাহাদের ও কর্তব্য নির্দেশ 

কর! উচিত। ধর্মের জন্য লালাইত হওয়া! চাই, মনের গতি ধর্মোম্থুখিনী 
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হওয়া আবন্ঠক। গাছের ফল সমরাহ্ুসারে তৃপতিও হয় সত্য, কিন্ত 
তবু গ্রাহককে চেষ্টা করিতে হয়, কুড়াইম! নিতে হয়, ফল কখনও মুখে 
আসিয়া পতিত হয় না। তাই বলিতেছি যাহারা জাতিত্রষ্ট হইয়াছে, 

যাহারা আচারভ্রষ্ট হইয়াছে, যাহার! ধর্মরষ্ট হইয়াছে, ঘাভারা দেশীখেশী 
বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িরাছে, যাহারা কৃতকাধ্যের ফলাফল 

আস্বাদনে সমর্থ হইয়াছে, যাহারা! অন্ুতাপের নিদাঞ্ঈণ যাতনায় অবিরাম 

শোতে অশ্রু বিসঙ্জন করিতেছে, যাহারা জানিয়াছে ধম্ম জিনিসটা 

কি প্রকার, যাহারা বুঝিরাছে ধর্মের উৎপত্তি কোথায়, যাহার! জানিয়াছে 

আসল এবং নকল জিনিসে কত পার্থক্য, যাহার! ব্যবসায়ীর কুটনীতি 

বুঝিয়াছে, যাহারা আপন পর “চনিয়াছে যাহারা আপন জিনিষ 

পরিত্যাগ করা অন্যায় বলিয়া বুবিয়াছে, তাহাদিগকে? বলিতেছি, 
তাহাঁদগের স্বার্থের জন্য বলিতেছি, দেশের হিতের জন্য বপিতেছি, 

এনাজের হিতের জন্য ধলিতেছি, ধর্ম রক্ষার জন্য বলিতেছি, ক্ষুদ্র 

স্বার্থের অন্য নহে,সহতাপ জন্য--“সর্ক ধন্মান পরিত্যজ্য মামেকং 

শরণৎ ব্রজ।” 

সতা এক [ভিন্ন দুই হয় না। মিথ্যার টাকচিক্ে বিজড়িত 

সত্যের ভগ্নাংশকে অধিকতর দেদীপ্যগান বলিয়া উপলদ্ধি করা জ্ঞান- 

নেত্রের দোষ বই গুণ নহে। মানবের দৃষ্টিহীনতার ইহাই প্রধান 
লক্ষণ | জ্ঞানের যতই বিকাশ হইবে স্তাও ততই এগরতিভাতি হইতে 

থাকিবে; চরমকালে যখন বিশুদ্ধ সত্যকে অনুভব কাঁরতে পারিবে, 

যখন ঠিক সত্য জিনিষ বাছিরা নিতে সমর্থ হইবে, তনই দেখিবে, 

অপন্দিগ্ধহ্ৃদয়ে, নিশ্চয়ান্সিমকা বুদ্ধর সহাব্যে দোঁথবে, ভ্রান্ত নর! 

তুমি হিন্দুধর্মের দ্বারে উপস্থিত, তখন বুবিবে, তখন জানবে, হিন্দু 

ধর্মই একনাত্রবর্ঘ। ভাট আন খিন্দুপয়ের গু গান অগাসমং 
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এাণের তানে গাইতে আরন্ত করিয়াছে; কেহ স্থমারকের না] 

গরকে সন্তমে উঠ্াইয়াহে, কেহ শিক্ষানবিশের নার গুণ গুণ, 

স্বরে নিজ মন প্রাণের স'হত তাল মান ঠিক করিতেছে, 
উচ্চ আওয়াজ ফুটিতে বেশী বিলম্ব নাই । তাই আজ এমেরিকায় 

হিন্দুর ধর্ম মন্দির গগণ ভেদ করিয়া মস্তক উত্তোলন করিতেছে ; 

তাই ইউরোপ ' মহাদেশে হিন্দু ধন্মের আলোচন। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি 
পাইতেছে। তাই কত "সাহেব মেম অরসিকতা জ্ঞাপক হিবিজিবি 

পোষাক পরিচ্ছদ পাঁরত্যাগ করিয়া প'বত্রতা লাভের উপকরণ 

স্বরূপ গৈরিক বর্ন পরিধান করতঃ বেদ বেদান্তের আ'লাচনায় 

অনন্যকণ্মা হইয়াছে । সত্যের জয় অব্ন্তাবী । 

এও কি সত্য নর ধাহা৷ ইতিহাসের অনাধগম্য সময় হইতে আত্ম 

প্রাধান্যগুণে আত্মরক্ষা করিয়া আসিতেছে, এও বি . সত্য নয় 

যাহা সভা জগতের কুটনীতি প্রবল গভীর গবেষণার তীব্র সমালোচনাতেও 

অভ্রান্ত বলিয়। প্রমানিত হইয়াছে, এও [* সত্য নয় যাহা সমগ্র ধর্ম জগতের 

প্রকাশ মান হূর্ধ্য, এও কি সত্য নর যাহা হইতে অপরাপর ভগ্াংশের 

উৎপাত্ত হইয়াছে? এও কি সত্য নর যে, ভারত এই গৌরবে জগতে 

সর্বশ্রেষ্ঠ ? এও কি সত্য নয় যে ভারত ভূমি সর্ব ধর্মের জননী, এ'ও 

কি সত্য নয় যে ধর্মই ভারত বাসীর এক মাত্র গৌরবস্থল, এও কি 

সন্ নয় যে জ্ঞানধর্মে আজও ভারতবাসী জগতে অদ্বিতীয়? কিন্তু 

ভাই, তোমরা সে গৌরবে বঞ্চিত; নিজের দোষে নিজের গৌরব 

হারাইতেছ ৯ যে জিনিষ তোমার নিজের তাহা তুচ্ছ করিয়! পরের 

জিনিসে আত্মতুষ্টি করিতেছ, ফলে কেবল পরের ক্রীড়াপৃতুল সাজিয়া 

ঝোকা হইতেছ ; *ম্বাধীন চিন্তায়” মনোযোগ দিয়া দেখ দেখি। 
পূর্ণের মধ্যেই অংশ থাকে; অংশের মপৃধ্যের্ঁ থাকেনা, থাকিতে পারে 
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না। পূর্ণ প্রাপ্তির সম্ভীবনা থাঝ্গিলে অংশের জন্য কে লালায়িত হয়? 

পূর্ণ জিনিষট। পর্রিতে পারিলে অংশের অভাব থাকে কি? হিন্দু ধর্ম পূর্ণ 
জিনিষ, ইহাতে সব পাইবে, যেভাব চাও ইহাল্ত তাহাই আছে । 

ধর্মকে কোন্ ভাবে চাও, সাকার বা নিরাকারে, একে কি্া বহুতে, 

তেত্রিশ কোটী দেবদেবীতে বা একমেবাদ্বিতীয়মে, সজীবে বা নির্জীবে, 

ঘরে কিম্বা! বাহিরে, দেশে কিন্বা বিদেশে, গ্রামে কিনব] স্বঙ্লে, বাড়ীতে 

কিম্বা পাহাড়ে, বালো কিন্বা। ঘৌরনে, কৈশোরে বা বার্ধকো, যুগলে কিন্কা 

একাকী, খাইয়া কিম্বা না খাইয়া, আমিষ আহারে বা নিরামিশ আহারে, 

নিমিলিত নেত্রে বা উন্মিলিত নেত্রে, সজ্জিত কলেবরে বা উলঙ্গবেশে, 

»াশক্তি রাখিয়া বা আশক্তি ছাড়িয়া, হািয়া কান্দিয়া নাচিয়া গাইয়া, 

কোন্ভাবে ধন্মকে চাও ; যে ভাবে চাও তাহাতেই মজা পাইবে । আরও 

মজা পাইবে ভারতের আধ্যাত্মিক” ইতিহাস আলোচন। করিলে । * 

ক্ষেপে সম্প্রতি এই মাত্রই বলিলাম। স্মরণার্থ আরও একটু 

বলিয়। রাখি “হে বথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং” । এই ধর্মে 

যে যে ভাবে তাহাকে চার, সে সে ভাবেই ভগবানকে পায়। তাই বলি 

ভাই; অগ্রসর হও» বৃথাভাবনায় ভীত হইও না । সময়ের গতি পরিবন্তিত 

হইয়াছে, সাময়িক সঙ্গীর্ণতার আবরণ কাটিয়া গিয়াছে । অদূর ভবিষ্যতের 

অঙ্কে শায়িতা ধশ্মের বিশ্বব্যাপিনী শক্তি, এ দেখ ভাই, জাগরিত 

হইতেছে । কেন তোমর| তাহার আরাধনায় পরান্ুখ হইবে? চেষ্টা 

কখনও বন্ধা! নহে। চেষ্টা কর অচিরে ফললাভ করিতে পারিবে। 

আমর! জানি অনেকে এ বিষয়ে ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে, সাধের আশায় 

একবারে জলাঞ্চলী দ্রিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু এখন সে ভাব নাই। 

স্থিরচিত্তে একমনে ভাবিলে ধর্মের ভবিষ্যৎ 'বাণী শুনিতে পাইবে, 

“সন্ভবা মি যুগে যুগে” । তজ্জনাই বলিতেছি তোমরাও ভাই চেষ্ট। কর। 

ণ 
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গত সময়ের নৈরাঠ্ঠ, কুব্যবহার, অকৃতাধ্যতা, অকর্দণ্াতার বিচার 

ব্যবস্থায় মাথা ঘামাইয়া! বর্ধমান সময় বৃথা কর্তন করিলে কি ফল হইবে? 

তাহা করিলে ভবিষ্যতেও “তুমি যে চিমিরে তুমি সেই তিমিরে,* পড়িয়া 
থাকিবে। ভবিষ্যতের কাজ কিছুই যে হুইবে না। ভবিষ্যতের পথ 

পরিফার করা কর্তব্য এই মাত্রই বলি, আরকি বলিব? 

আরও একটা বিষয় বলিতে হইল। হিন্দুর ঘর হইতে কতকগুলি 
লোককে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। এদেশের খাশিয়া, অস্তিয়া৷ ভীল, 
নাগা, টিপরা প্রসৃতি কতকগুলি লোৌক এইক্ষণ ধর্মচ্যুত হইতেছে; 
তাহাদের প্রতি হিন্দুদিগের*মাত্রও লক্ষ নাই। তাহার! হিন্দুর দেশের 

লোক, হিন্দু ধর্ম অবলপ্ধন করিয়াই আসিতেছিল। ইহাদের যে হিন্দুধর্ম 

ব্যতীত অপর কোন ধর্ম ছিল এমন প্রমান কিছু মাত্র নাই। ইহাদের 

ধন্ম বিশ্বাস, ইহাদের দেবদ্বিজে গাঁঢভক্তি, ইহাদের একান্তিকতা ইহাদের 
স্থিরচিত্তত। দর্শনে অনেক উচ্চ শ্রেণীর লোককেও লজ্জা পাইতে হয়। 

কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? নিবিড় কাননে প্রন্ফুটিত পুষ্প যেমন 

মানবের অজ্ঞাতসারে থাকিয়াই শুকাইয়৷ যার, কখনও দেবতার অর্চনায় 

ব্যবহৃত হয় না, ইহাদের দশাও তাই । ইহারা উন্নত স্মাজের অপরিজ্ঞাত 
কেহই ইহার্দের খোজখবর নেয় না; ইহা"দর উপদেষ্টা নাই, ইহাদের 

শিক্ষাগ্ডরু নাই, ইহাদের দীক্ষা্তরু নাই, অধিকতর দুঃখের কথা, 
ইহাদিগকে “আপন জন” বলিবার লোক কেহ নাই। ফলে ইহারা 

নিরাশয় হইয়া পড়িয়াছে : তাই যে যখন যে ভাবে তাহাদের নিকট 
আত্ম প্রকাশ করে, অজ্ঞানতানিবন্ধন হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া ইহারা 

ভাহারই আশ্রয় গ্রহণ করে। এরূপ করা অস্বাভাবিক নহে। তাই 

ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন ধর্মত্যাগ করিতেছে। এখন হইতে 
প্রতিকারের চেষ্টা কর! কর্তব্য নয় কি? কিন্ত তাহা হইবে না, 
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আমাদের যত শরামর্শ ঘরে বসিয়া/যত বৃদ্ধিক্ষয় তেজগর্ভ" বক্তৃতা ঝাড়ি 
কাজের বেপাল্স সব কাষ্ঠপুত্তলী; এইটা আমাদের সংক্রামক রোগ নহে 

কি? পূর্ব হইতে সতর্কতা নেওয়া উচিত নয় কি? আমর। সম্ময়ান্যায়ী 

কাজ না করিয়া, “যেন দেখি, দেখি, দেখি না,” শেষে নিষ্পন্দমকলেবরে 

বিশ্ময়র্যঞ্রক নেত্রে কিঞ্িৎ বদনব্যাদন করতঃ “হ| কি হইল” বলিব 

, সমস্ত সহানুভূতি উগ্দীরণ করিতে আরম্ভ করি । আমুর1,বেশ বাহীছুর ! 
সে যাহ! হউক আর এক ভাবে একট্র বলিতে হয়। উন্লিখিত 

জাতিগুলি অনার্ধ্য সত্য, কিন্তু তাহাদের কি একট! ধন্দম থাকা আবশ্যক 

করে না? অনার্ধযদিগের জন্য, আর্ধগণের কি কোন কর্তব্য নাই? 
আমর! জানি, অনেক 'প্রমান আছে, বহু সংখ্যক অনার্য যে ভাবেই 

হউক, আধ্ধ্যদূল তৃক্ত হইয়া! গিরাছে। উংপন্ন শগ্য প্রথমতঃই মাহারের 

উপযুক্ত হয় না চেষ্ট। উগ্ভোগ করিয়া তাহাকে খাগ্ভ অধস্তার পরিণত 

করিতে হয়, তবে তো খাইবে, তবে চো দেহ পুষ্ট হইবে? দেহবক্ষার 
উপযোগী করিতে আপত্তি কি? থাও বা ন। খাও, তৈয়ার করিয়৷ রাখ, 

সময়ে উপকারে আসিবে ; ভাল কথ! নয় কি ? 

একট। বাজে গ্থা! বলিতে হইল, ধন্মের রাজ্য ক্ষুদ্র হইল কেন? 
সমগ্র পৃথিবীব্যাপী হিন্দু ধন্মের বিস্তৃত রাজ্য এত ক্ষুদ্র, এত সঙ্কীণ 

হইল কেন? কাহার দোষ? এক দময়ে হিন্দুধন্ম জ্ঞাত জগতের সর্ব 

পরিব্যাপ্ত ছিল; এশিয়া ইউরোপ, আনেরিকা, আফ্রিকা, কোন্ 

মহাদেশে পয, কোন্ দেশে নয়? হিন্দুধর্ম ব্যতীত, অপর ধর্মই যে ছিল 
না। আগ তাহার এ দুর্দশা কেন? একদিনে হয় নাই, বহু শতাব্ি 

হইতে এই দর্দশার ক্রমোন্রতি হইয়া আসিতেছে । কি কারণে? 

আজ স্থযোগ বোধে আমরা তাহার কিক আর্লোচনা করিব। 
যাহার উপর যে কার্যের ভার ন্যস্ত থাকে তাহার দোষগুণের জন্য 



৭. (১৯১) 
সেই সম্পূর্ণ দায়ী? কর্তার দৌষে কার্য-নষ্ট হয়, আর গুণেকার্য্য স্ুসিদ্ধ 
হয়, সত্য নয় কি? আমি আমার সংসারের কর্তা; সংমারের উন্নতি 

অবনতির জনা আমি' দায়ী হইব না কি, লোকে আমাকে বলিবে 
নাকি? লোকে বলুক ব! নাই বলুক, দায়িত্বজ্ঞান থাকিলে, বিবেক 

বুদ্ধি থারিলে আমি নিজেই ঝুঝিব যে আমার দোষে বা গুণে সংসারের 
অমঙ্গল বা মঙ্গল,ঘটিতেছে । আমি মনুষ্যত্ব বিহীন হইলে অনোর মতা- 
মত অপেক্ষা করিব কিন্তু আমার বুদ্ধি বিবোছনা থাকিলে অন্যের মতামত 
অপেক্ষা করাও যে লজ্জাজনক। “সংসারে কর্তব্য বোধ থাক। একান্ত 

দরকার । আমার*ঘরে চাউল নাই ; চাউল আনিবকি ন। দে কথা 

কি পরের কাছে জিজ্ঞাসা করিতে যাইব, এইটা কি উপহাসের কথ৷ 

নহে ? বরং এই হইতে পারে যে চাউল আনিবার জন্য অন্যের নিকট 

সালাধ্য প্রার্থনা করিতে পারি । পরের সাহাযা কার্য বিহ্কশষে নিতান্ত 

দরকার । 

যাহা হউক হিন্দুধর্মের অবনতির কারণ ঠিক করিতে গেলে প্রথমতঃ 

তাহার কর্তা চিনিয়! নিতে হইবে! এক্ষেত্রে কর্তা খুজিতে কিছুমাত্র 
আর়াস বা কষ্ট নাই। ব্রাহ্মণ যে এ ক্ষেত্রের কর্ত। তাহা কাহারও অবি- 

দিত নাই, কাহাকেও বলিয়। দিতে হইবে না। ক্তী নিজেও বোধ হয় 

জানেন যে কার্য করেন বা করান বলিয়৷ তিনিই কর্তা । এ স্থলে দুইটা 

তর্কের কথা উপস্থিত হইতে পারে (১) শুধু ব্রাহ্মণ ।ক হিন্দুধর্মের কর্তা, 

(২) ব্রাহ্মণের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অর্দ পক্ক অন্নের ন্যায়, বর্তমান কালের অসার 

উক্তি। (১) শুধু ব্রাহ্মণই যে হিন্দু ধর্মের ঝা হিন্দু সমাজ্জের কর্তা আমরা 

তাহা! মনে করি ন।। পূর্বাপর ঘটনাবলীর আলোচনা করিলে দেখা 

যায় সকলেই ইহার কর্তী , কর্তৃত্ব !ক্ষমতা যাহার ছিল সেই কর্তা 

হইয়াছে; তবে বর্তমান সময়ের ন্যায় “বাধুর বাজারে” 



( ১৯১ ) 

হট্টগোল যেন* না ঘটে তাই গ্ষতকপগুপি বিধিবদ্ধ নিয়ম করা হই- 
রাছিল। হিন্ু সাজ সেই সমস্ত নিয়ম চিরকালই প্রতিপালন করিয়া 
আসিতেছে । *বাস্তবিক ভয়ঙ্কর দুর্দিনে হিন্দু সমাজণ্আত্মরক্ষা করিতে যে 

সমর্থ হইয়াছিল, দূরদর্শী ্লধিগণের বিধিবদ্ধ নিয়মই ভাহাণ দেহরক্ষার এক 
মাত্র অন্ত্র। সেইনিয়ম অনুসারে অন্ততঃ ধর্মনরক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে এবং 

বরের উন্নতি কল্পে ত্রান্মণকেই সর্বদা যত্রশীল হইতে ওহইুবে। ব্রাহ্মণের 
প্রধান ব৷ একমাত্র কর্তবা কার্য ধ্মোন্রতি | 

(২) সমাজের কতৃত্ব সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ত্রাঙ্মণ সখাজের উপর বাক্বর্ষণ 

হইয়া থাকে । সেই বাক্যবর্ষণ দ্বারা ষদি কোন কাজ হইত তবে 
এস্থলে আমাদের বলিবাঁর কিছুই ছিলন। | অর্ধপন্ক | অপক্ক অন্ন ভোজনে 

যেমন আহারের তৃপ্তি কিছুই হয় না পরন্থ কেবল পেটে অস্থখের সৃষ্টি 
করে, সেই প্রকার অপরিণামদর্শী ব্যক্তিগণের অসার উত্ভি দ্বারা কাজ 

তো সম্পন্ন হয়ই না, বরং কার্যযহানিরই সহায়তা করে। চিন্তাশীল ব্যক্তি 

মাত্রই বোধ হয় একথা স্বীকার করিবেন । বুদ্ধকালে ঘন্তগুলি বখন স্থন 

চ্যুত বা চর্বণে অক্ষম বা বন্ত্রনার কারণ হইয়া পড়ে, তথন দুই একজন 
লোকের মুখে শুন! যায় দ্রাত না জন্মিলেই ভাপছিল, যে কয়টা আছে 

তাহা ও শীঘ্র পড়িয়। যাউক”। ইত্যাকার উক্তি পূর্ব ঘটনার বিশ্বিতি হইতেই 

উতপন্ন। স্মৃতির দোষে মানব মাঝে মাঝে অরুতজ্ঞতার পরিচয় দিয়া থাকে । 

কিন্ত আমরা জানি প্রাচীন দন্ত বাধাইয়াও কাঁজ চালান যাইতে পারে। 
যাহা হউক হিন্দু সমাজের উন্নতির কারণ সকল সম্প্রদায়ের সমায় 

চেষ্টা বা শক্তি। তাহার অবনতির জন্যও ন্যনাধিক সকলেই দায়ী। এহ 

কথ! আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে বাধা ৷ তবে ব্রাহ্মণের উপর চোট, চাপটট। 
কিছু বেশী পড়িবে। শুধু দোষের কথাই বে বণিতেছি তাহা নহে, গুণের 
বেলায় ও বড় ভাগ ব্রাহ্মণেরই | 



(১০২) 
ব্রাহ্মণ হিন্ুপমাদ্দের কর্তা ; তাই সমাজের দোষ গুণ, উন্নতি অবনতির 

জন্ত ত্রাহ্ষণকেই দায়ী হইতে হইবে | তাই বলিতেছি ব্রান্ধাণর দোষেই 
হিন্দুধর্ম বা হিন্দুনমাঞ্জের অবনতি । পৃথিবী পরিব্যপ্ত হিন্দুধণ্নর সংকীর্ণত!| 
শুধু ব্রাহ্মণের দোষেই ঘটিয়াছে ) তাহ। না হইলে বেদব্যাল মন্ু প্রভৃতির 
উক্তি কি মিথ্যা? 

মনন বলিয়াছেন-_ 
শনৈকস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ 

বৃথাত্বং গতা৷ লোকে ব্রাঙ্মণাদর্শনেন চ 
পৌওগুকাশ্চোড্র ভ্রাবিতাঃ কাম্বেজাঃ যবনাঃ শকা: 
পারদা, পহলবাশ্চীনা কিরাতাঃ দরদাঃ খশাঃ।” 

অর্থাৎ পেগুকু, ও, দ্রবিত, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহলব,চীন, 

কিরাত, দরদ, খশ প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি সমূহ ব্রাহ্ষণগণের অদর্শন হেতু 

ধন পরিত্যাগ করিয়া পতিত হইয়াছে । 

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে-- 

শকা যবন কাম্বোজস্তাস্ত। ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ 

বৃশত্বং পরিগত৷ ব্রাহ্গণানামদর্শনাৎ। 

দ্রাবিড়াশ্চ কলিন্দাশ্চ, পুলিন্দাশ্চাপুা ণীনরাঃ 

কোলিসর্পা মাহিষকান্তাস্তা ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ 

মেকল৷ ত্রাবিড়া নাটা পৌগ্ঃ কোন্বাশিরাস্তথ! 
শৌগ্িকা! দরদ! দর্ব্বাশ্চৌরা শবর বর্বর 
কিরাতা৷ যবনাশ্চৈৰ তাস্তা ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ 

বৃষশত্ব মনু প্রা্তা ব্রাহ্মণানাম দর্শনাৎ ।” 
সব স্থলেই যে ব্রাহ্মণদিগের অনর্শন হেতু যত জাতিচ্যুতির ঘটা। 



(১০৩) 
কলিন্দ, পুলিন্, উশীবর, কোল্সিসর্প, মাহিষক, মেকল,,লপ্ট, কণ্ঠাশির 

শৌগ্ডিক, দধ্বু, চৌর শবর, বর্ধর প্রভৃতি ক্ষত্রিয় জাতি সমূহ ব্রাহ্মণের 

' দর্শন না পাওয়ায় ধর্শচ্যুত হইয়াছে । এই সমস্ত জাতির দর্তমান 

নাম ধামের বর্ণনা করিয়। পুর্ববাপরের সমত। প্রদর্শন করা এ স্থলে 

আমাদের উদ্দেগ্ত নহে। তবে এই মাত্র বলিয়া রাখি যে হরিবংশ 

বিষুপুরাণ প্রস্থতিতেও নানা প্রকার জাতির উল্লেখ দুষ্ট হুয। ব্রাহ্মণের 

অদর্শন হেতু, কেহ বা অপরাপ্ুক্ঠ জাতির সহ্জ্তি মিশিয়! গিয়াছে, কেহ 

বা নামান্তরিত অবস্থায় থাকিয়া ধর্মচ্যুত হইয়াছে । 
যাহা হউক সে অতীত কালের কথ! ছাড়িয়াদিগপ[ম। কিন্তু এই 

যে বর্তমান কালের খাশিয়া জৈস্তিয়া, নাগা, ভীল,সাওতাল,টিপরা গ্রভৃতি 

জাতি আমাদের দেশে গ্রামে থাকিয়াই “ব্রাক্মণনামদর্শনাৎ” ভওয়ার 

উপক্রম হইয়াঞ্ছে , ভবিষ্যতের ইতিহাসে সে দোষও যে ত্রার্মীণের উপরেই 

পড়িবে । এ সম্বন্ধে উচ্চশ্রেণীর হিন্দদিগের কোন কর্তব্য অবধারণ 

করা উচিত নয় কি? কাহাকেই ব৷ বলিব? আমরা শ্ীশ্রীভারত 

ধন্ম মহামগুলের নিকট এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে পারি কি? টক্ত ধর্ম 

মণ্ডল এবিষয়ে বিবচনা করিবেন বলিয়া আমাদের একান্ত বিশ্বাস। 

এ সব সম্বন্ধে আলোচন] কর! হিন্দ্রদিগের পক্ষে অগৌরবের কথা বলিয়া 
আমর! মনে করি না, মর্য্যা্া হানিরও সম্ভাবনা দেখি না। যাহা হউক 

ভারত ধন মহামগুল এই বিষরে মনোযোগ দিলে বিশেষে উপকার হইবে 

বলিয়া আশ। করা যায়। মহাশগুলকে অতিরিক্ত কিছু বলা আমাদের 

পক্ষে বাচালতা বই আর কিছুই নহে। 

আমাদের বিশ্বাস এই কার্ষোর জন্য একটা সমিতি গঠন করিলে 

বিশেষ ভাল হয় । ভগবানের কৃপায় এদেশে ত ভব্ঘুরের অভাব নাই । 
ধর্মের উদ্দেশ্রে ঘুড়িয়া ফিরিয়া জীবন কাটাইলে, এঁহিক স্থ বিশেষ 



(১৭৪ ) 

না হইলেও, গ্রীরলীকিক উপকার যথেষ্ট হওয়ার স্স্তাবনা ৷ ধর্ম 
প্রচার উেস্তে ্রাহ্মণদিগের মাত্রও ষে চেষ্টা দেখা যাইতেছে না। 

ঘ্যপি চার কার্ধ্য শুব মৃহমন্মভাৰে চলিতেছে সত্য, তাহাও কেবল 

আমাদেরই ক্ষুদ্র গন্তীর ভিতরে সীমাবদ্ধ । যেজায়গার ইহার খুব বেশী 

দরকার নাই,.দে সকলেই ইহার প্রচলনটা বেশী; তৈলাক্ত শিরে তৈল 
প্রক্ষেপের মত। ূ 

ধর্ম প্রচারে ব্রাঙ্গধ্রই স্বার্থ বেশ ভগবান শঙ্করাচার্্য যদি 

ধর গ্রচারের জন্য জীবন পাত না করিতেন তবে ক্ষতিট। হইত কাহার? 

প্রথম নম্বরে ব্রাহ্মণ সমাজের ক্ষতিই (তা পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শঙ্করের 

উপ্ত বৃক্ষ হইতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এখনও 'কি ফলাহরণ করিতেছেন না? 

শ্রীচৈতন্য দেব যাহা! করিয়া গিয়াছেন তাহার কথাও কি তুল্যাংশে 

সত্য নহে?” ইনি তো সমগ্র ব্রাহ্মণ জাতির জন্যই জীবন পাত 

করিয়াছেন। সমগ্র ব্রাক্মণ সমাজ কি ইহাদের একটা পদরেণুর অন্থদরণ 
করিতেও অক্ষম ? 

এন্থলে আরও একটী কথা না বলিয়৷ পরিলাম না, সত্যের অনুরোধে । 

আমাদের দেশে প্রচার কার্য চলিতেছে বেশ, কিন্তু তাহা যেঠিক সময়া- 

নুযাত়ী এবং কাষ্যের গুরুত্বান্বরূপ হইতেছে আমরা তেমন বিশ্বাস করিতে 

পারিনা । অনেক স্থলে প্রাচীন নিয়ম পদ্ধতিগুলিতে মরিচা ধরিয়াছে 

তা অবলম্িত পন্থাগুলি ঠিক কার্যাক্ষম হইতেছে না। বরং স্থল 

বিশেষে উপহাদের কারণই হইতেছে । দশদিগ দেখিয়। শুনিয়। কাজ 

কর! কর্তব্য নয় কি' 



পরিশিষ্ট | 

রান্ত মতের উপর নির্ভর করাতে হিন্দুর সংখ্যা সন্বদ্ধে যে তালিকা 

প্রদর্শন করিয়াছি তাহা ঠিক হয় নাই। এই বিষয়ে পুঙ্থানুপুঙ্খ তত্ব 
জানিতে হইলে পুজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সথারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের প্রণীত 

“বঙ্গীয় হিন্দুঙ্জীতি কি ধ্বংসোন্ুখ* নামক অবশ্তপ্ঠনীয় পুস্তক খান৷ 
অধ্যয়ন করা কর্তব্য । 



নিয়লিধিত পুন্তকগুলি শীঘ্রই বাহির হইবে। 
১। সামাজিক সমতা ২য় ভাগ ... (যত্তস্থ) 
২। বৈজ্ঞানিক ধর্ম ... 

রািস্থান।-_মহুমদার এণ্ড কোং ২২ নং হেরিসন রৌড় গ্রন্থকার 
নিকট এরং কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে। 

ঠ 



ভল্শ্রীল্মন্সি চন্ব্িভ ॥ 
শ্রীআনন্দচন্্রু সেনগুপ্ত প্রণীত, 

মূল্য ।০ আনা মাত্র । 

“সাধু যাঁহীর ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়” এই মহাবাকোঁর জীবন্ত 
দৃষ্টান্ত স্বরুপ “লক্্মীমণি” । লক্ছী জনৈকা সামান্য দরিজ্র কন্তার প্রকৃত 
জীবন বৃত্বান্ত এই স্থানে লিপিবদ্ধ কর। হইয়াছে। ইহা! স্ত্রীলোক- 

দিগের পাঠের॥বিশেষ উপযোগী । এই পুস্তকের অয় পতিত কন্তাগণের 

সাহায্যর্থে ব্যায়িত হয়। 

এই পুস্তক সন্বদ্ধে অনেকগুলি সমালোচন! বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে 

একটি মাত্র সমালোচনা! পাঠক পাঠিকাগণের জঁব্গতির জন্য নিষ্কে, 
উদ্ধৃত করিলাম । 

“লক্্রীমণি চরিত পাঠ করিয়া আমরা স্থানে স্থানে অশ্রু বিসর্জন 
করিয়াছি, এবং পুস্তকখানি আছ্ছোপাস্ত পাঠ করিয়া গ্রস্থকারকে অগন্ত 

ধন্যবাদ প্রঙগান করিয়াছি । বজদেশে এখনও যে এইরূপ রমণী রত্ব 

জন্মায় ইহা লক্্মীমণি চরিত প্রকাশের পূর্বে কেহই জানিতেন না। 
সীতা, সাবিত্রীর উপাখান হইতেও এই লক্ষ্মীমণি চরিত অতি আদরের 

জিনিষ। লক্মীমণি প্রকৃতই স্বযনং লক্ষ্মী, বিপথগামিনী বঙ্গ ললনার 
শিক্ষার্থেই ভূমগলে অবতীর্ণ । লক্ষ্মীমণি চরিত জীবস্ত দৃষ্টান্ত, তাই 
রমণীর অশেষ হিতকারী। যিনি এই লক্ষীমণি চরিত পড়েন নাই, তিনি 
এই সংসারের একটি উজ্জ্বল নির্মল রত্ব দেখেন নাই এবং তাহার জীবন 

অসম্পূর্ণ। যিনি একবার লম্ষ্মীমণি- চরিত পড়িবেন, তিনিই বলিবেন 
“ইহা একখানি অমূল্য রত ।৮ 






